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Samenvatting

Van 12 juni tot en met 4 juli 2017 hebben archeologen 

van Erfgoed gemeente Utrecht een archeologische 

begeleiding uitgevoerd rond de Marekerk in De Meern. 

Het gebied rond de kerk werd heringericht, waarbij onder 

meer een bloementuin en een plein met een waterspeel-

element werden aangelegd. Bovendien werd ter hoogte 

van het huidige plangebied de Castellumlaan opnieuw 

bestraat. Op de plek van de Marekerk, die werd gebouwd 

in 1912-1913, stond de middeleeuwse Sint Anthoniskapel, 

die waarschijnlijk in de veertiende of vijftiende eeuw 

is gebouwd. Aan de zuidzijde hiervan lag een kleine 

begraafplaats. In de directe omgeving van de kleine kapel 

en de begraafplaats stonden door de eeuwen heen een 

openbare lagere school, een christelijke lagere school, 

meerdere kosters-/schoolmeesterswoningen, een herberg, 

enkele woningen, een boerderij en een smidse. Uit histori-

sche bronnen blijkt dat de kapel uit de late middeleeuwen 

dateerde, maar van de overige gebouwen was de ouder-

dom veelal niet bekend. In documenten uit de zestiende 

eeuw worden enkele gebouwen genoemd en op een kaart 

uit 1599 wordt naast de kapel een pand afgebeeld, maar 

verder is er weinig bekend over de vroegste geschiedenis 

van de dorpskern van De Meern.

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de herin-

richting niet dieper gingen dan 50 centimeter onder maai-

veld, was het niet nodig om een archeologievergunning 

aan te vragen volgens de regels van het gemeentelijke 

archeologiebeleid. Daarom waren er aanvankelijk geen 

archeologen aanwezig bij de werkzaamheden. Tijdens het 

ontgraven van de bodem ten oosten van de kerk kwamen 

echter talloze menselijke botten en enkele schedels aan 

het licht. Deze waren achtergebleven na de gedeeltelijke 

ruiming van de begraafplaats aan het begin van de 

twintigste eeuw. Bezorgde buurtbewoners alarmeerden 

de lokale historische vereniging en de verantwoordelijke 

wethouder. Bovendien werd er ook in de media over de 

vondst gesproken. Het nieuws bereikte afdeling Erfgoed 

van de gemeente Utrecht, waarna werd besloten de rest 

van de werkzaamheden archeologisch te begeleiden. 

Anders dan de krantenberichten suggereerden, bleken 

er geen intacte graven aanwezig te zijn. Alle botten 

kwamen uit een verstoorde context. De archeologen 

zijn begonnen met het verzamelen van alle menselijke 

botten uit de stort en het reeds ontgraven gedeelte ten 

oosten van de Marekerk. Deze menselijke resten zijn later 

herbegraven op de even verderop gelegen begraafplaats 

van de Nederlands-hervormde gemeente. Daarna werden 

alle archeologische sporen aan de oostzijde van de kerk 

gedocumenteerd voor zover ze in het zicht waren geko-

men. Er werd onder andere een middeleeuws funderings-

restant aangetroffen, dat waarschijnlijk verband houdt 

met de Sint Anthoniskapel. Een bijzondere vondst was een 

complete grafsteen van de negentiende-eeuwse notaris 

Gerrit Herman Sminck (1801-1866). De grafsteen lag 

echter niet meer op z’n originele plek. De archeologische 

sporen aan de oostzijde van de kerk konden onder de aan 

te leggen bloementuin rond de Marekerk in situ behouden 

blijven. Daarom zijn ze niet gecoupeerd en/of afgewerkt.

Naar aanleiding van de vondsten aan de oostzijde van de 

kerk is door Erfgoed en Realisatie Leidsche Rijn besloten 

om ook de werkzaamheden ten westen van de Marekerk 

archeologisch te begeleiden, ook al had hier nooit een 

begraafplaats gelegen en werden er geen menselijke 

botten verwacht. Dit bleek een goede beslissing, want bij 

het afgraven van de zone ten oosten (put 2) en westen 

(put 3) van de Castellumlaan kwamen op een diepte 

van soms slechts 20 centimeter onder maaiveld funde-

ringsresten tevoorschijn. Uiteindelijk zouden er in beide 

putten tientallen funderingen, enkele keldermuren, een 

waterput, glijgoten, een water- of beerkelder en restanten 

van bestrating aan het licht komen. Deze sporen zijn door 

de archeologen gedocumenteerd en konden vervolgens 

onder de bestrating van het nieuwe Meernplein en de 

trottoirs langs de Castellumlaan in situ behouden blijven. 

Daarom zijn ook deze sporen niet gecoupeerd en/of afge-

werkt. Wel is al het zichtbare vondstmateriaal verzameld 

en is er intensief met de metaaldetector gezocht.

De vele funderingen en kelders bleken te behoren tot 

tien of elf gebouwen. Een groot deel van deze gebouwen 

dateert uit de achttiende eeuw of later en was reeds 

bekend van kaarten, oude tekeningen en foto’s. De ar-

cheologische begeleiding CAS01 heeft echter aangetoond 

dat er ten westen van de Sint Anthoniskapel reeds in de 

late middeleeuwen minstens twee of drie huizen hebben 

gestaan, waarvan het bestaan niet bekend was. Deze mid-

deleeuwse huizen bleven vermoedelijk tot in de achttiende 

of negentiende eeuw in gebruik. Toen maakten zij plaats 

voor enkele nieuwe panden, die op hun beurt werden 

gesloopt aan het einde van de jaren vijftig en zestig van 

de vorige eeuw voor de aanleg van de Castellumlaan. 

Daarmee verdwenen bovengronds de laatste restanten van 

een bijzonder deel van de oude dorpskern van De Meern. 

De archeologische sporen die thans nog verborgen liggen 

onder de bloementuin, het plein en de trottoirs rond de 

Marekerk vertellen het verhaal over de geschiedenis van 
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De Meern die teruggaat tot in de late middeleeuwen. 

Wanneer het centrum van De Meern aan zijn volgende 

herinrichting toe is, zal hernieuwd archeologisch onder-

zoek ongetwijfeld nieuwe informatie opleveren over de 

geschiedenis van het dorp.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Het gebied rond de Marekerk in De Meern, op de kruising 

van de Castellumlaan en de Zandweg (afb. 1.1), werd 

in de zomer van 2017 opnieuw ingericht in opdracht 

van de gemeente Utrecht. De werkzaamheden werden 

aangeduid als ‘Herinrichting Meernplein’. Rond de kerk 

(Zandweg 126) werd een tuin met vaste planten en perken 

met siergras aangelegd. Deze tuin werd aan de buiten-

zijde begrensd door een brede en 30 centimeter hoge 

natuurstenen band. Ten westen van de kerk werd het 

plein opnieuw ingericht en bestraat. In het midden van 

het nieuwe plein werd een waterspeelelement aangelegd. 

Bovendien werd de Castellumlaan ter hoogte van het plein 

opnieuw bestraat.

Op de archeologische waardenkaart van de gemeente 

Utrecht ligt het plangebied in een gebied met een hoge 

archeologische waarde (afb. 1.2). In dergelijke gebieden 

is het uitvoeren van bodemverstorende werkzaamheden 

met een oppervlakte groter dan 50 m2 toegestaan zonder 

een archeologievergunning zolang deze werkzaamheden 

niet dieper gaan dan 50 centimeter onder maaiveld. De 

geplande ontgraving in het kader van de Herinrichting 

Meernplein zou niet dieper gaan dan zo’n 30 tot 40 

centimeter onder maaiveld. Vanwege deze geringe ontgra-

vingsdiepte was een archeologische begeleiding van de 

werkzaamheden dan ook niet nodig volgens de regels van 

het gemeentelijke archeologiebeleid. Op donderdag 8 juni 

2017 is de aannemer begonnen met graafwerkzaamheden 

ten oosten van de kerk. Daarbij werd al snel een complete 

grafsteen uit de negentiende eeuw aangetroffen, die in 

situ leek te liggen. De aannemer stelde nog dezelfde dag 

het bevoegd gezag (afdeling Erfgoed gemeente Utrecht) 

telefonisch op de hoogte van deze vondst. Er werd afge-

sproken dat de grafsteen onaangeroerd zou blijven en 

weer zou worden afgedekt. De aannemer meldde niet – of 

realiseerde zich niet – dat bij het graven vele menselijke 

botten aan het licht waren gekomen. Deze staken uit de 

storthopen en waren ook zichtbaar in het verdiepte vlak. 

Het terrein rond de kerk was niet afgezet met hekken 

en was daardoor vrij toegankelijk. Hierdoor was het 

mogelijk dat een buurtbewoner op zaterdag 10 juni 

menselijke botten opraapte. Dit zorgde voor de nodige 

ophef bij buurtbewoners en de Historische Vereniging 

Vleuten-De Meern-Haarzuilens & Leidsche Rijn. Nog 

datzelfde weekend volgde er een publicatie op de website 

van het Algemeen Dagblad, waarna de partijen CDA en 

Stadsbelangen van de Utrechtse gemeenteraad vragen 

stelden over de gebeurtenissen. Op zondag 11 juni 2017 

kwamen de verantwoordelijke wethouder en een archeo-

loog van gemeente Utrecht naar De Meern om de situatie 

te aanschouwen. Die zondag werd het terrein direct door 

middel van geblindeerde hekken afgesloten voor het 

publiek. Op maandag 12 juni 2017 volgde een uitgebreid 

artikel over deze kwestie in het Utrecht-katern van het 

Algemeen Dagblad (afb. 1.3).

Een archeologische begeleiding

Na alle consternatie werd besloten dat een deel van 

de werkzaamheden in het kader van de Herinrichting 

Meernplein archeologisch begeleid zou gaan worden. 

Deze begeleiding zou plaatsvinden in de zone rondom de 

Marekerk, aangezien er een grote kans bestond dat hier 

nog meer menselijke resten aan het licht zouden komen. 

Omdat er geen tijd meer was om een archeologisch 

Programma van Eisen en Plan van Aanpak te schrijven, is 

het onderzoek als een archeologische noodwaarneming 

beschouwd en als zodanig uitgevoerd. De gemeente 

Utrecht is daarbij als opdrachtgever van het archeolo-

gisch onderzoek opgetreden en heeft de kosten voor dit 

onderzoek gedragen.

De archeologische begeleiding werd uitgevoerd door 

archeologen van afdeling Erfgoed gemeente Utrecht. Het 

onderzoek vond (grotendeels) plaats conform Protocol 

4004 Opgraven van de KNA (versie 4.0). Daarnaast werd 

de zogenaamde Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL 

SIKB 4000, versie 4.0) in acht genomen. Het archeologisch 

onderzoek is bovendien uitgevoerd conform de vigerende 

versie van de ‘Richtlijnen voor archeologisch onderzoek in 

de gemeente Utrecht’. De archeologische werkzaamheden 

stonden onder leiding van een gekwalificeerd archeoloog 

en vonden plaats in overeenstemming met het kwali-

teitshandboek van afdeling Erfgoed gemeente Utrecht. 

De afdeling is conform BRL SIKB 4000 Archeologie 

gecertificeerd voor de protocollen PvE (protocol 4001), 

Bureauonderzoek (protocol 4002), IVO-O/P (protocol 

4003) en Opgraven (protocol 4004).

De archeologische begeleiding van CAS01 begon op 

maandag 12 juni 2017. Op deze eerste dag zijn de 

archeologische sporen en vondsten gedocumenteerd die 

de week ervoor ten oosten van de Marekerk aan het licht 

waren gekomen (put 1). Ook hebben de archeologen die 

maandag alle menselijke botten verzameld uit de stort en 

het vlak. De stort is daarna afgevoerd naar een beveiligde 
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Afb. 1.1 De onderzoekslocatie op gemeentelijk en landelijk niveau.
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Afb. 1.2 Het plangebied van CAS01 op de archeologische 
waardenkaart van de gemeente Utrecht.

locatie en is daar onder toezicht van een archeoloog 

gezeefd. Het menselijk botmateriaal is later herbegraven.

In het westelijke deel van het plangebied heeft zich 

nooit een begraafplaats bevonden en hier werden geen 

menselijke resten verwacht. Vandaar dat een archeolo-

gische begeleiding van de werkzaamheden in deze zone 

aanvankelijk niet nodig werd geacht. Toen er echter aan 

de westzijde van de kerk gegraven werd, kwamen er op 

een diepte van slechts zo’n 20 tot 40 centimeter onder 

maaiveld diverse funderingen, keldermuren en bestrating 

aan het licht. Daarop werd door het bevoegd gezag 

besloten dat alle werkzaamheden in het kader van de 

Herinrichting Meernplein archeologisch begeleid dienden 

te worden. 

1.2 Personeel

De gemeentelijke projectleider van de Herinrichting 

Meernplein was Johan de Kock, de dagelijkse werk-

zaamheden werden aangestuurd door John Korssen 

(senior projectmanager van Ontwikkelorganisatie Ruimte 

gemeente Utrecht). Het archeologisch onderzoek rond 

Afb. 1.3 Het artikel in het Utrecht-katern van het Algemeen 
Dagblad van 12 juni 2017.

de Marekerk is uitgevoerd door archeologen van afdeling 

Erfgoed van de gemeente Utrecht. De projectleider en 

tevens senior KNA archeoloog vanuit deze afdeling was 

Jeroen van der Kamp. Het archeologisch onderzoek in 

het veld is grotendeels uitgevoerd door Jeroen van der 

Kamp en Coosje Koster. Tijdens de werkzaamheden in 

put 2 werden zij bijgestaan door Eric van Wieren, Edwin 

van Hagen, Marieke Arkema en Nils Kerkhoven. Daarnaast 

kregen zij hulp van de vrijwilligers Wouter de Heus en 

Theo Branssen. Het grondverzet en de overige civiele 

werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemersbedrijf 

Van Wijk Nieuwegein. 

De archeologische begeleiding vond plaats gedurende 

zeven dagen. De eerste veldwerkdag was maandag 12 

juni. Deze dag werd er niet gegraven, maar zijn alle op 

dat moment zichtbare archeologische resten ten oosten 

van de kerk gedocumenteerd (de zuidelijke helft van put 

1). Op donderdag 15 juni werden de graafwerkzaamhe-

den hervat, zowel ten oosten (put 1) als ten westen van 
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de kerk (put 2). Deze werkzaamheden zijn gedurende vier 

dagen archeologisch begeleid. Op 3 en 4 juli 2017 ten 

slotte werd een ca. 6 meter breed cunet ten westen van de 

Castellumlaan uitgegraven onder archeologische bege-

leiding (put 3). Tijdens het veldwerk is intensief gezocht 

met de metaaldetector. Dit onderzoek is uitgevoerd door 

vrijwilliger Theo Branssen en archeoloog Nils Kerkhoven. 

Op 21 juni 2017 zijn de funderingen, keldermuren en 

vloeren in put 1en 2 door bouwhistoricus Frans Kipp 

(afdeling Erfgoed gemeente Utrecht) onderzocht en 

geïnterpreteerd. Zijn waarnemingen zijn verwerkt in de 

spoorbeschrijvingen van hoofdstuk 4. 

De stort afkomstig van de graafwerkzaamheden ten 

oosten van de kerk is na afloop van de archeologische 

begeleiding afgevoerd naar een gronddepot. Deze stort 

is op 13 en 14 juli 2017 gezeefd onder toeziend oog van 

archeoloog Gerben Beeuwkes (afdeling Erfgoed gemeente 

Utrecht). Alle menselijke resten zijn daarbij geborgen en 

vervolgens overgedragen aan Gerard Wagevoort (beheer-

der van de begraafplaats van de Nederlands-hervormde 

gemeente in De Meern) voor herbegrafenis.

Technische uitwerking, rapportage en inzet specialisten

De vondstverwerking, het digitaliseren van de veldtekenin-

gen en de verdere technische uitwerking is gedaan door 

Coosje Koster. Zij schreef ook het evaluatieverslag, het 

selectierapport en het grootste deel van deze basisrappor-

tage. Na haar vertrek bij afdeling Erfgoed in februari 2019 

is het rapport afgemaakt door Jeroen van der Kamp. Herre 

Wynia is verantwoordelijk voor de redactie, Rianne Pruis 

deed de eindredactie. De kaarten en afbeeldingen in dit 

rapport zijn gemaakt en/of bewerkt door Eric van Wieren. 

De objectfoto’s zijn gemaakt door Edwin van Hagen, 

tenzij in het onderschrift van een afbeelding anders wordt 

vermeld.

Tijdens de uitwerking en de rapportage van de archeo-

logische begeleiding zijn twee specialisten ingezet om 

de verscheidene materiaalgroepen te bestuderen en te 

beschrijven. Het aardewerk en de tabaksspijpen (hoofd-

stuk 5) en het glas en het keramisch bouwmateriaal 

(paragraaf 7.1 en 7.2) zijn gedetermineerd en gerappor-

teerd door Arjan den Braven (Erfgoed gemeente Utrecht). 

Nils Kerkhoven (eveneens Erfgoed gemeente Utrecht) 

determineerde, conserveerde en rapporteerde de metalen 

voorwerpen (hoofdstuk 6).
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2 Landschappelijke en historische 
context

2.1 Het landschap rond de 
vindplaats

Het plangebied van CAS01 ligt net ten zuiden van het 

splitspunt van de Heldammer stroomgordel en die van de 

Oude Rijn (afb. 2.1). De ca. 4 kilometer lange Heldammer 

stroomrug splitst zich ten noorden van De Meern af 

van die van de Oude Rijn en komt er ter hoogte van 

Harmelen weer mee samen. Tussen de beide stroomrug-

gen bevindt zich het ca. 3½ kilometer lange en ca. 500 

meter brede komgebied Polder Vleuterweide. De Oude 

Rijn en Heldammer stroomrug maken beide deel uit van 

het Utrechtse stroomstelsel, dat via Wijk bij Duurstede, 

Utrecht en Woerden tot aan de zee bij Katwijk loopt. 

Alhoewel dit stroomstelsel reeds rond 4300 voor Chr. 

actief werd, was er pas vanaf 3000 voor Chr. sprake van 

grootschalige rivieractiviteit. Als gevolg van de afsplitsing 

van de Vecht (ca. 800 voor Chr.) en de Lek/Hollandsche 

IJssel (late ijzertijd) zullen de Oude Rijn en Heldammer 

rivier kleiner en ondieper zijn geworden. Het einde van 

het stroomstelsel kwam echter pas in de twaalfde eeuw, 

als gevolg van de afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk 

bij Duurstede rond 1122.

De Heldammer stroomrug is ontstaan rond het begin 

van het laatneolithicum (ca. 2900 voor Chr.) als gevolg 

van grootschalige rivieractiviteit van de Rijn. De rivier op 

deze smalle stroomrug is echter niet altijd actief geweest 

en perioden van verhoogde activiteit werden afgewisseld 

door perioden van verminderde en zelfs onderbroken 

activiteit. Op basis van archeologisch onderzoek kunnen 

twee fasen met zekerheid worden onderscheiden, de 

zogenaamde Heldammer stroomrug fase 1 en fase 2. Fase 

1 wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een vege-

tatiehorizont (laklaag) in de top van de oeverafzettingen, 

gelegen op een hoogte van 0,50 m- tot 0,00 m+NAP (ca. 1 

Afb. 2.1 Detail van de geomorfogenetsische kaart van Zuid-Utrecht met de ligging van CAS01 (combinatie van segmenten van kaart 1 
t/m 3 van Berendsen 1982).
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Afb. 2.2 Gezicht op het dorp De Meern, gezien in oostelijke 
richting. Prent van H. Spilman uit het midden van de achttiende 
eeuw naar een tekening van Jan de Beijer uit 1744. Op de prent is 
te zien dat het dorp zich rond de Meernbrug concentreerde en de 
bebouwing met name aan de noordzijde van de Leidsche Rijn lag 
(bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 200740).

meter onder maaiveld). De top van de beddingafzettingen 

(zand) ligt op maximaal 1,40 m-NAP. De stroomrug was 

in deze fase ca. 400 meter breed. In deze beginperiode 

ontstond er ten zuiden van de Heldammer stroomrug een 

smalle crevasserug met een lengte van ca. 2 kilometer. 

De eindfase hiervan wordt gedateerd aan het einde van 

het laatneolithicum (2600-2000 voor Chr.). In de midden-

bronstijd (rond ca. 1400 voor Chr.) begon de Heldammer 

rivier te verlanden en vermoedelijk in de late bronstijd 

is de boven genoemde vegetatiehorizont ontstaan. 

Waarschijnlijk heeft er tot in de late ijzertijd geen noe-

menswaardige sedimentatie plaatsgevonden, waardoor dit 

gebied bruikbaar werd voor de mens. Uit archeologische 

vondsten blijkt dan ook dat er bewoning was in (in ieder 

geval de late) ijzertijd. 

In de tweede fase vond er een reactivering plaats, waarvan 

het begin vermoedelijk kort voor de jaartelling gedateerd 

moet worden. De meandergordel uit deze periode is op 

veel punten slechts 200 meter breed. De onderliggende 

meandergordel uit fase 1 is gedeeltelijk omgewerkt. 

Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de 

bedding van de Heldammer rivier in deze tweede fase 

vermoedelijk ca. 4 meter diep was. Waarschijnlijk hoorde 

daar een beddingbreedte van ongeveer 25 tot 30 meter 

bij. Tot ruim 200 na Chr. vertoonde de rivier aanzienlijke 

activiteit, die regelmatig leidde tot erosie van onder meer 

zwaar beschoeide secties van de Romeinse limesweg. 

Vermoedelijk kort na 225 na Chr. begon de Heldammer 

rivier te verlanden en liepen haar dimensies vrij plotseling 

sterk terug. Hierdoor restte rond het midden van de derde 

eeuw nog slechts een klein geultje met een waterdiepte 

van niet veel meer dan 1 meter. 

Na de derde eeuw was er vermoedelijk geen rivieractivi-

teit meer op de stroomrug van de Heldam. Er vond dan 

ook geen sedimentatie meer plaats, zodat het maaiveld 

sindsdien vrijwel onveranderd is gebleven. Toch zou het 

na de Romeinse periode nog tot in de elfde of twaalfde 

eeuw duren voordat er opnieuw bewoning plaatsvond 

op deze stroomrug. Vermoedelijk was de vroegmiddel-

eeuwse bewoning noordelijker gesitueerd, namelijk op de 

stroomrug van de Oude Rijn. Deze rivier bleef tot aan het 

begin van de twaalfde eeuw actief, maar verlandde daarna 

eveneens als gevolg van de afdamming van de Kromme 

Rijn rond 1122 en de reeds lang bestaande waterafvoer 

via de Vecht, de Hollandsche IJssel en de Lek.

Crevassegeulen

Tijdens actieve perioden stroomde de geul van de 

Heldammer rivier bij hoog water af en toe over, waardoor 

crevassegeulen zijn ontstaan. Ten zuiden van het plange-

bied van CAS01 is een dergelijke crevassegeul bekend, die 

in de late middeleeuwen nog watervoerend was en werd 

aangeduid als de Mare.1 Tijdens archeologisch onderzoek 

(projectcode CAS04) in 2018 werd direct ten noorden 

van het plangebied een nog onbekende crevassegeul 

aangetroffen.2 Een 14C-onderzoek van organisch materiaal 

in de vulling ervan leverde een datering op tussen globaal 

670 en 780 na Chr.

2.2 Het ontstaan van De Meern

Het plangebied ligt in het centrum van De Meern. Dit dorp 

is ontstaan langs het water van de Leidsche Rijn op de 

plaats waar de Meerndijk op de Leidsche Rijn uitkomt. 

Deze watergang werd in de elfde en/of twaalfde eeuw 

gegraven als wetering en diende aanvankelijk als ontgin-

ningsbasis voor de polders Veldhuizen en Ouderijn ten 

zuiden daarvan. In 1381 besloot men een kanaal aan te 

leggen dat de Vleutense Vaart in Utrecht en de Rijn bij 

Harmelen met elkaar moest verbinden. Het westelijke 

deel van dit kanaal bestond uit de ca. 6 kilometer lange 

wetering langs de polders Veldhuizen en Ouderijn. De 

wetering werd door verbreding en verdieping geschikt 

gemaakt voor de scheepvaart. De nieuw aangelegde 

waterweg mondde bij Harmelen uit in de Rijn. In de 

zeventiende eeuw kwam de trekvaart tot bloei, zowel ten 

behoeve van het vracht- als het personenvervoer. Ook 

de Leidsche Rijn werd in deze eeuw als trekvaart tussen 

Leiden en Utrecht in gebruik genomen. In of rond 1665 

werd het kanaal waar nodig verbreed en verdiept en voor-

zien van een jaagpad. Het traject van de nieuwe trekvaart 

vanaf de Utrechtse binnenstad tot Harmelen kreeg nu voor 

het eerst de naam Leidsche Rijn, terwijl de rivier tussen 

Harmelen en de Noordzee de naam Oude Rijn behield.

Het dorp

De Meern is in de late middeleeuwen ontstaan op het punt 

waar de Meerndijk uitkomt op de Leidsche Rijn. Deze dijk 

werd (mogelijk in de veertiende eeuw)3 aangelegd om de 

laag gelegen polders bij Woerden te beschermen tegen 
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water uit het hoger gelegen Utrechtse rivierengebied. 

De middeleeuwse naam van deze dijk was de Marne of 

Meern, waaraan het dorp zijn naam zou ontlenen. Aan de 

noordzijde van de dijk, waar deze samenkwam met de 

Leidsche Rijn, lag de Meernbrug. Deze gaf toegang tot 

de dijk en was van belang voor het wegverkeer tussen 

Utrecht en Montfoort en verder. In de late middeleeuwen 

ontwikkelde deze plek zich tot een bescheiden knoop-

punt van land- en vaarwegen, als gevolg waarvan hier een 

kleine nederzetting ontstond. Aanvankelijk bestond het 

dorpje uit een kapel, een aantal boerderijen en wat huizen 

van ambachtslieden. De bebouwing stond voornamelijk 

aan de noordzijde van de wetering (afb. 2.2). Rond 1665 

werd de Leidsche Rijn verbreed en begon het dorp te 

groeien. De trekschuiten die over de Leidsche Rijn voeren, 

hadden ook een halteplaats in De Meern en bevorderden 

de handel in het dorp. Pas na de Tweede Wereldoorlog 

werd het dorp op grote schaal uitgebreid.4 In de jaren 

zestig van de vorige eeuw werd het gebied rond de 

Meernbrug drastisch veranderd en verdween een groot 

deel van de historische bebouwing. Ten behoeve van de 

groeiende verkeersdrukte werd de Meernbrug vernieuwd 

en de Castellumlaan aangelegd.5

2.3 Verdwenen bebouwing in het 
plangebied van CAS01

Het onderzoek CAS01 vond plaats rondom en ten westen 

van de Marekerk in De Meern. Uit diverse prenten, teke-

ningen, kaarten en foto’s blijkt dat in het onderzoeksge-

bied meerdere gebouwen hebben gestaan (afb. 2.4). Deze 

zijn aan het einde van de jaren vijftig en het begin van de 

jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt om de aanleg 

van de Castellumlaan mogelijk te maken. Hieronder wordt 

de relevante bebouwing besproken.

De Sint Anthoniskapel

Op de plek van de uit 1912-1913 daterende Marekerk 

stond een kleine kapel (afb. 2.5). Wanneer deze kapel 

is gesticht, is niet exact bekend. De eerste vermelding 

dateert uit 1480.6 Er wordt wel verondersteld dat één van 

de heren van het kasteel Nijevelt de kapel in de veertiende 

of het begin van de vijftiende eeuw heeft gesticht, maar 

zeker is dat niet.7 Voor de reformatie behoorde het deel 

van De Meern ten noorden van de Leidsche Rijn tot de 

parochie van Vleuten. Daarmee viel de kapel onder de 

kerkelijke jurisdictie van het kapittel van Oudmunster. Er 

wordt daarom ook wel beweerd dat dit kapittel de kapel 

in De Meern heeft gesticht ten behoeve van de ver van 

de parochiekerk wonende gelovigen. In dat geval zal de 

Afb. 2.3 De omgeving van de Meernbrug, vermoedelijk in de periode 1954-1955, dus net voor de herinrichting. In deze tijd stond er nog 
bebouwing ter plaatse van de huidige Castellumlaan. Zichtbaar zijn (v.l.n.r.): de in 1928 verbouwde woning van de smid (Gebouw H), het 
Koffyhuis van Dorus Klink uit 1905 (Gebouw F), de boerderij van Wesseling uit 1905 (Gebouw G), de kosterswoning uit 1887 (Gebouw E) 
en de Marekerk uit 1912-1913 (bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 89661).
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Sint Anthoniskapel

A: Herberg / boerderij
B: Kosters-/schoolmeesterswoning
C: Openbare lagere school

D: Nederlands-hervormde lagere school
E: Koster-/schoolmeesterwoning
F: Winkel / koffiehuis / woning / café 
G: Boerderij
H: Woning en smederij

Nederlands-hervormde Marekerk

Afb. 2.4 De historische bebouwing ter plaatse van het plangebied in 1832, 1889, 1906 en 1920. De letters in de afbeelding komen 
overeen met de opsomming in deze paragraaf (bronnen voor de situatie in 1832, 1889 en 1906: Gravendeel 1990, 828; bron voor de 
situatie in 1920: Schutte en Van den Berg 1987, 516).



15 

pastoor van Vleuten op geregelde tijden diensten hebben 

gehouden in deze kapel.8

De kapel was ca. 19 meter lang en zo’n 8,5 meter breed 

en was aan de westzijde voorzien van een torentje. 

Hij was oost-west georiënteerd en lag dus parallel aan 

de wetering. In de kapel was een zogenaamde vicarie 

gewijd aan Sint Antonius. Een vicarie was een geestelijke 

stichting waarvan de stichter eigenaar was. Hij mocht 

een voordracht doen voor de aanstelling van een vicaris 

(priester), die dan door of namens de bisschop werd 

aangesteld. De vicaris moest op bepaalde dagen de 

Heilige Mis lezen op het altaar van Sint Antonius voor het 

zielenheil van de stichter of voor de personen die door 

hem in de fundatiebrief werden genoemd. Tevens moest 

hij de vicariegoederen beheren. Deze goederen (enkele 

stukken land) waren ten tijde van de stichting van de 

vicarie geschonken, zodat uit de opbrengst het salaris van 

de vicaris betaald kon worden, alsmede het onderhoud 

van het gebouw waarin de vicarie was ondergebracht.9

Na de reformatie werd de hervormde gemeente eigenaar 

van de Sint Anthoniskapel. In 1593 werd het volgende 

over de kapel geschreven: De Meern ‘heeft een arm 

vervallen capelleken, edoch waeraen zo vele gerepareerd 

is, dat-men de schoole daer-in houden can.’ In deze tijd 

werd de kapel nauwelijks meer gebruikt voor het houden 

van preken en was hij alleen nog maar geschikt voor 

gebruik als klaslokaal. Waarschijnlijk werd er al voor 1593 

school gehouden in de kerk. In de periode van 1631 tot 

1634 werd de kapel hersteld. Het muurwerk van de west-

gevel werd vijf voet verhoogd (dat was een aantal jaren 

eerder afgebroken door de bewoner van de naastgelegen 

boerderij; zie onder) en het dak werd geheel vernieuwd en 

met leisteen gedekt. Ook kwam er een achthoekig torentje 

met een klok op het dak. Korte tijd later, in 1646, werd 

echter al weer van een ‘zeer vervallen’ kapel gesproken 

en vonden er wederom verschillende werkzaamheden 

plaats aan en in het gebouw. De preekstoel en banken 

werden vernieuwd, maar ook werd er gevraagd om een 

nieuwe vloer te leggen en een portaal te bouwen, bedoeld 

om de kou tegen te gaan. Of deze werkzaamheden zijn 

uitgevoerd, is echter niet bekend. In 1669 werden de 

ramen gerepareerd. Tijdens het rampjaar 1672 werd de 

binnenkant van de kapel en het schoolhuis vernield door 

plunderende Franse soldaten, waarop opnieuw een repa-

ratiecampagne volgde. In de anderhalve eeuw daarna lijkt 

er weinig te zijn veranderd aan de kapel. In 1834 werd 

Afb. 2.5 Een foto van de kapel uit april 1912, gezien in noordelijke richting en genomen vanaf de Zandweg. Op de voorgrond is de met 
bomen omzoomde begraafplaats te zien, inclusief enkele staande grafzerken. Achter de kapel is nog net een deel van de westelijke 
voorgevel van de openbare lagere school zichtbaar. Uiterst links op de foto staat de in 1887 gebouwde kosterswoning. De kapel is kort 
na deze foto afgebroken om plaats te maken voor de huidige kerk (bron: Het Utrechts Archief catalogusnummer 94626).
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Afb. 2.6 Ansichtkaart van de Marekerk, gedateerd tussen 1930 en 
1940 (bron: Het Utrechts Archief catalogusnummer 90178).

het kerkinterieur gewijzigd om plaats te maken voor meer 

stoelen en banken. Tussen 1800 en 1845 groeide het 

ledenaantal van de hervormde gemeente namelijk van 90 

naar 318 leden. In deze tijd werd ook de toren hersteld. 

Ten slotte werd in 1854 een kerkorgel aangeschaft. Voor 

zover bekend had de kapel voordien nooit over een orgel 

beschikt.10

Het kerkhof

De kapel stond niet direct langs de Zandweg, want tussen 

de kapel en de weg lag een kleine, door bomen omgeven 

begraafplaats. In 1866 werd de kerkvoogdij door het 

plaatselijk bestuur aangemaand het kerkhof te verplaat-

sen, aangezien het vol was en de ligging in de bebouwde 

kom van de gemeente als nadelig voor de gezondheid 

werd geacht. Er werd geld ingezameld en fl. 300,- geleend 

voor de aankoop van een stuk grond, gelegen op zo’n 

150 meter ten westen van de kapel. In 1870 werd hier een 

nieuwe begraafplaats in gebruik genomen.11 In 1884 zou 

ten zuiden van deze begraafplaats een nieuwe pastorie 

worden gebouwd.

Op 18 oktober 1898 werd besloten twintig bomen op 

de oude begraafplaats bij de kapel in publieke veiling te 

verkopen. Van de opbrengst diende vervolgens fl. 75,- 

besteed te worden aan de ontruiming van een gedeelte 

van de oude begraafplaats, wanneer dat nodig mocht zijn. 

De bomen en het hakhout zouden uiteindelijk fl. 427,- op-

brengen. Op 18 april 1900 gaf de burgemeester toestem-

ming om over te gaan tot een gedeeltelijke ruiming van 

de begraafplaats. Op 18 oktober 1905 ten slotte werd 

door de kerkvoogdij besloten de rest van het kerkhof bij 

de kapel gelijk te maken,12 waarmee vermoedelijk werd 

bedoeld dat alleen de bovengrondse resten dienden te 

worden verwijderd. 

Voorafgaand aan de bouw van de Marekerk in 1912-1913 

vond er overleg plaats over de graven en de grafkelder 

van familie Meertens, die ondergronds waren achtergeble-

ven. Predikant Wuytiers had er geen problemen mee als 

de grafkelder gelijkgemaakt zou worden met de vloer van 

de nieuw te bouwen kerk. Men bedacht dat ook de andere 

graven misschien binnen de nieuwe kerk konden vallen 

indien men de nieuwe kerkfundering in het pad van het 

oude kerkhof zou leggen. Uiteindelijk werd besloten de 

grafkelder te overkluizen en af te dekken met gebroken 

zerken.13 Of een deel van de overige graven inderdaad 

eveneens behouden bleef onder de vloer van de Marekerk, 

is niet duidelijk. Wel is bekend dat onder de houten vloer 

van de huidige kerk een grafsteen ligt met het opschrift: 

In deze grafstede, die nooit mag geopent en door de 

afgeganen kerkenraad, met hierbij staande gestoelte moet 

onderhouden worden, zijn begraven de Heren Jacobus van 

Stammen, canonik van Oud Munster t’Utrecht..C..C, O A0 

1726 en Cornelis van Loon, Heemraad van de Langevliet, 

C.C.O.D. II junij 1762, oud 63 jaaren.14

De begraafplaats bij de kapel bleef in gebruik tot 1883, 

vanaf dat moment begroef men enkel nog op de nieuwe, 

in 1870 gestichte begraafplaats even verderop. Bij de 

bouw van de Marekerk in 1912-1913 schijnen er graven 

te zijn geruimd. De toen aangetroffen skeletresten zijn 

vervolgens in een knekelkuil op de nieuwe begraafplaats 

uit 1870 geplaatst.

De Nederlands-hervormde Marekerk

Vanaf 1906 werden er plannen gemaakt voor een nieuwe 

kerk op de plek van de kapel, de huidige hervormde kerk 

aan de Zandweg (afb. 2.6). Omdat de kerk groter was dan 

de kapel, moest ook het achterliggende schoolgebouw 

(Gebouw C) worden gesloopt. Het ontwerp van de nieuwe 

kerk is van architect J. van Dillewijn uit Hilversum. De kerk 

heeft een grondplan in de vorm van een kruis met aan 

de zijde van de Zandweg een vóór het schip geplaatste 

slanke toren met een leien gedekte naaldspits. De eerste 

steen werd gelegd op 4 september 1912 en op 15 juni 

1913 kon de kerk in gebruik worden genomen.15 In 1995 

is achter de kerk een vergader- en ontmoetingsruimte 

gebouwd. In 2001 heeft de kerk de naam Marekerk 

gekregen. Het gebouw heeft de status van gemeentelijk 

monument.
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Afb. 2.7 Detail van de kaart van percelen onder Vleuten uit 
het kaartboek van het kapittel van St. Jan. De kaart is in 1599 
vervaardigd door landmeter Jan Rutgersz. van den Berch. Links 
is de Leidsche Rijn met de Meernbrug zichtbaar. In het midden 
van de afbeelding staat de Sint Anthoniskapel met rechts daarvan 
een gebouw (de vermelde hofstede?) (het noorden is rechts in de 
afbeelding) (bron: Het Utrechts Archief, Kapittel St. Jan J 328 no. 
5).

Vroege bebouwing ten westen van de kapel

Al vroeg stond er bebouwing ten westen van de kapel. 

Waar deze vroegste bebouwing precies stond en hoe deze 

eruitzag, is niet met zekerheid te zeggen. De informatie 

moet worden afgeleid uit historische kaarten en geschre-

ven bronnen. Op een kaart van landmeter Jan Rutgersz. 

van den Berch uit 1599 (afb. 2.7) wordt de kapel afge-

beeld met ten noordwesten daarvan een gebouw (op de 

tekening rechts van de kerk). Dit gebouw stond dwars op 

de kapel en de wetering. Het lag iets naar achteren, dus 

verder van de wetering af dan de kapel. In een archief-

stuk uit 1594 wordt het gebouw omschreven als ‘een 

huis en boomgaard, staande en gelegen aan de Meern 

bij de Meernbrug’. Er wordt ook wel over een hofstede 

(boerderij) gesproken. In hetzelfde jaar werd het volgende 

geschreven: ‘naast de hofstede is (…) een huisje gebouwd 

met een aanbegrepen plaetsgen ten dienste van een kos-

ter, schoolmeester of de possesseur zelf”. Dit huisje, ook 

wel schoolhuis genoemd, stond tussen de boerderij en 

de kapel en had twee kamers: één aan de noordzijde en 

één aan de zuidzijde. Beide kamers hadden een uitgang 

op het oosten. Dit gebouw stond los van de kapel, zodat 

begrafenisstoeten er nog tussendoor konden. Ten slotte 

is uit archiefstukken bekend dat ten westen van de kapel 

al voor 1600 een herberg stond.16 In een archiefstuk uit 

1642 valt te lezen dat de herbergier in De Meern vraagt of 

de goot tussen de herberg en het schoolhuis vernieuwd 

kan worden. Zo weten we dat het schoolhuis en de 

herberg in deze tijd naast elkaar lagen.17

In 1604 en verschillende jaren later (namelijk in 1614, 

1617, 1618 en 1619) werd meer gedetailleerd over 

de bebouwing op het perceel ten westen van de kapel 

geschreven. Na de reformatie waren de kapel en het 

schoolhuis leeg komen te staan. De pachter van het per-

ceel ten westen van de kapel, Alexander Cornelisse, had 

meerdere aanpassingen van zijn gebouwen doorgevoerd. 

Deze aanpassingen waren echter in strijd met de afspra-

ken die waren gemaakt toen hij het perceel in pacht nam. 

Ten eerste had Alexander een wagenschuur met bakhuis 

tegen de noordelijke kapelmuur en het ‘schoolhuis’ 

aangebouwd. Men beschuldigde hem ervan dat hij ‘var-

kens, schapen en kalkoenen in het huisje had gejaagd’. 

Daarnaast zou Alexander de westelijke muur van de kapel 

aan de bovenzijde hebben afgebroken, omdat hij stenen 

tekortkwam tijdens het verbouwen van zijn achterhuis. 

Met hetzelfde doel leek hij ‘de driekantige fundamenten 

van het plaatsje, waar vroeger nog een woninkje stond, te 

slopen en uit te rooien’ (om welk gebouw het hier gaat is 

niet duidelijk). Verder had hij aan zijn achterhuis (richting 

de kapel?) een nieuw huisje gebouwd. Dit huisje stond 

op grond van de kerk, op het stuk wat diende voor de 

in- en uitgang van het eerder genoemde schoolhuis.18 Het 

proces over deze misstanden begon in 1604. Alexander 

Cornelisse was inmiddels overleden, waardoor zijn 

weduwe in het beklaagdenbankje stond.

In 1666 werden de gebouwen ten westen van de kapel 

wederom genoemd. Het complex werd omschreven als: 

‘Huisinge, Berch, schuijr, Brouwhuijs (ende Brouwgetouw), 

mitsgaders seeckere Bomgert achter de voorschreve 

Huijsinge, groot omtrent een halff mergen, staende ende 

gelegen aen de Meern bij de Brug, dear oostwaert den 

Convente van de Wittevrouwen (de kapel) ende westwaarts 

Mr Jan de Man.’ Er was dus sprake van een huis, een 

bergplaats, een schuur en een brouwerij met daarachter 

een boomgaard direct ten westen van de kapel.19 Uit 

archiefstukken blijkt dat er tijdens de aanstelling van 

dominee Adrianus van Sijpesteijn (1653-1704) de nodige 

problemen waren met vermoedelijk een buurman, al is 

niet duidelijk met wie. Het toilet aan het schoolhuis was 

afgebrand en vervolgens door de kerk weer opgebouwd. 

Daarna werd het gemak (door nazaten van Alexander 

Cornelisse?) ‘met geweld weer afgebroken’.20 Tijdens 

het rampjaar 1672 werden de kerk en het schoolhuis 

door Franse soldaten vernield. ‘Haar kerk en schoolhuis 

sijn beschadigd en geschonden, preekstoel en alle 

banken verbrant, solders, bedstede, glasen en vensters 

en duerraempt alle wech, sodat onbekwaam zijn om de 

Godsdienst in te plegen en in het schoolhuis te wonen.’21 

Dominee Van Sijpesteijn riep nadien de financiële hulp in 

van het kapittel van Oudmunster om de schade aan de 

kerk en het schoolhuis te kunnen laten herstellen.

In 1676 werd het complex ten westen van de kapel in 

een verkoopakte als volgt omgeschreven: Huijsinge, 

bergh, schuer en Bouwhuijs, van outs geweest sijnde een 

Brouwerije ende Herberge.’ De brouwerij en de herberg 

zaten dus in hetzelfde gebouw. De nieuwe eigenaar 

splitste het complex op in tweeën. Op het westelijke deel 
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Afb. 2.8 Het dorp De Meern op de kadastrale kaart van 1832 met het plangebied van CAS01 (bruine lijn) (bron: Hisgis.nl).

stonden ‘seeckere Huijsinge ende erve’, terwijl op het 

oostelijke deel ‘Huijsinge, bergh, schuijr ende bouwhuijs’ 

stonden. In 1786 werd het oostelijke deel verkocht. Het 

bleek te gaan om ‘huizinge en erve met bergen en schuur 

ende daar aan behoorende grond, te samen groot een 

halve morgen, staande ende geleden aan De Meern bij 

de brug, streckende voor uit het water genaamt de Lange 

Vliet noordwaarts op over de straat tot aan de weduwe 

van Jacobus van Berkestein, daar ten oosten de kostershu-

zinge en ten westen Wijnand van den Brink naast gelegen 

zijn’.22 Het kostershuis is waarschijnlijk het eerder 

genoemde schoolhuis, dat waarschijnlijk op dezelfde plek 

stond als de kosterswoning in 1832 (zie Gebouw B in afb. 

2.4).

Op de kadastrale kaart van 1832 (afb. 2.8) is de scheiding 

tussen het oostelijke en het westelijke deel nog te zien. 

Op het westelijke deel stond één pand (Gebouw F) recht 

tegenover de brug, met daarachter een smal erf. Het 

gebouw stond verder naar het zuiden dan de andere 

panden. Het was op dat moment in gebruik als winkel en 

stond op naam van de weduwe van Wijnand van den Brink. 

Wijnand werd reeds in 1786 genoemd als bewoner van dat 

pand (zie boven).

Gebouw A: Een herberg

Op het oostelijke deel van het in 1676 gesplitste perceel 

stond een gebouw dat werd omschreven als een boerderij, 

‘van outs geweest sijnde een Brouwerije ende Herberge’. 

In een bron uit 1760 wordt het pand wederom een 

herberg genoemd, ‘Het Fortuyn’ genaamd.23 Ook in 1832 

fungeerde het nog als zodanig en was het in bezit van 

Gerardus Albertus van Dorsten (Gebouw A in afb. 2.4), 

die zowel kastelein als landbouwer van beroep was.24 

Waarschijnlijk was het pand van Van Dorsten de in 1676 

genoemde brouwerij cq. herberg. In een archiefstuk uit 

1859 wordt vermeld dat de familie Van Dorsten door 

middel van een deurwaardersexploit werd gedwongen 

personeel op haar erf toe te laten om de waterput schoon 

te maken.25 Verder werd over dit gebouw, dat waarschijn-

lijk tegelijkertijd als herberg en boerderij fungeerde, vrij 

weinig geschreven. Door de bouw van een nieuwe school-

meesterswoning in 1887 (Gebouw E in afb. 2.4) werd de 

herberg enigszins aan het zicht onttrokken. Het lag voort-

aan ingeklemd tussen deze nieuwe schoolmeesterswoning 

aan de oostzijde en Gebouw F aan de westzijde. In 1905 

werd besloten de herberg af te breken en een nieuwe 

boerderij (Gebouw G) te bouwen, waarvan de voorgevel in 

lijn lag met die van de koster-/schoolmeesterswoning.26

Gebouw B: Kosters-/schoolmeesterswoning (1824?)

In 1824 werd er gesproken over het afbreken van het huis 

van schoolmeester J. Nelle. Mogelijk was dit het reeds in 

1594 genoemde schoolhuis, dat ten westen van de kapel 

lag (zie boven). De schoolmeester mocht tijdelijk in de 

leegstaande pastorie wonen, die ten oosten van de kapel 

op de hoek van de Zandweg met de Woerdlaan lag.27 Het 

is niet duidelijk of het huis van de schoolmeester/koster 

in 1824 daadwerkelijk werd afgebroken en vervangen 

door een nieuwe, maar vermoedelijk is dat wel gebeurd. In 
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Afb. 2.9 ‘De Meern Komende van Utrecht’; een tekening uit de 
periode 1830-1850 van N. van der Monde (bron: Het Utrechts 
Archief, catalogusnummer 200741). Links van de kapel en de door 
bomen omgeven begraafplaats is een huis zichtbaar. Dit moet de 
in 1824 gebouwde woning van de koster/schoolmeester zijn. De 
herberg links daarvan gaat schuil achter de twee bomen. Direct 
achter de brug is de voorgevel van een smal pand te zien: dit moet 
de winkel van de weduwe van Wijnand van den Brink zijn.

ieder geval wordt op de kadasterkaart van 1832 ten wes-

ten van de kapel een pand afgebeeld, dat wordt omschre-

ven als ‘schoolhuis’ (Gebouw B). Dit moet de woning van 

de schoolmeester/koster zijn geweest; de enige school 

in De Meern op dat moment was de openbare school 

(Gebouw C) ten noorden van de kapel.

Gebouw C: Openbare lagere school (voor 1832-1912)

Mogelijk al in de achttiende eeuw, maar in ieder geval 

voor 1832, werd ten noorden van de kapel een school 

gebouwd. Het was een openbare lagere school en het 

gebouw was net als de kapel oost-west georiënteerd. 

Het bestond uit één klaslokaal met aan het westelijke en 

oostelijke uiteinde een kleine uitbouw voor de ingang en 

een secreet.28 In 1883 werd de school grondig verbouwd. 

Het nieuwe schooltje was qua oppervlakte iets groter dan 

het oude, maar het telde vanaf dat moment twee lokalen. 

Bij de bouw werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van het 

muurwerk van het oude schooltje. In 1910 was een 

derde lokaal nodig, waarvoor echter op deze locatie geen 

ruimte was. Daarom werd besloten in Veldhuizen, aan de 

tegenwoordige Meerndijk, een drieklassige school met 

onderwijzerswoning te bouwen. Het oude schoolgebouw 

ten noorden van de kapel werd voor fl. 900,- verkocht aan 

de hervormde gemeente. Deze wilde het graag hebben, 

omdat er dan na sloop voldoende ruimte ontstond voor 

de bouw van een nieuwe kerk.29 Omdat de bouw hiervan 

nog even op zich liet wachten, werd het schoolgebouw 

verhuurd als schuur.30 Het is uiteindelijk samen met 

de kapel in 1912 gesloopt om plaats te maken voor de 

nieuwe kerk.31

Gebouw D: Christelijke lagere school (1867-1958)

In 1848 besloot de kerkeraad van de hervormde 

gemeente een christelijke lagere school op te richten. De 

aanleiding daartoe was dat er in dat jaar een katholieke 

onderwijzer was benoemd als hoofd van de openbare 

lagere school. Tot die tijd had de openbare school in 

feite nog het karakter van de oude protestantse school. 

De door het gemeentebestuur benoemde onderwijzer 

(die tevens koster van de kerk was) was altijd protes-

tants geweest. Met de benoeming van een katholieke 

onderwijzer in 1848 veranderde de situatie. De leerlin-

gen van de nieuwe school werden ondergebracht in het 

huis van de schoolmeester/koster (Gebouw B).32 Pas in 

1867 kwam er een echt klaslokaal. Er werd toen voor 

fl. 300,- van buurman J. van Dorsten een stuk grond 

gekocht met een oppervlakte van ‘5 oude roeden, achter 

het meesterhuis’. De schoolmeester-/kosterswoning 

(Gebouw B) bleef eigendom van de kerk, maar men 

stond toe dat het nieuwe lokaal tegen de woning aan 

werd gebouwd.33 Voor zover thans bekend zijn er geen 

kaarten (uit de periode 1867-1887) waarop dit lokaal 

wordt weergegeven.

Twintig jaar na de bouw van het klaslokaal was dit al 

weer te klein. Daarom werd in 1887 een lening afgeslo-

ten voor het vergroten van het klaslokaal tot een echte 

school (Gebouw D) en het realiseren van een geheel 

nieuwe woning voor het schoolhoofd/de koster (Gebouw 

E; zie onder).34 Om ruimte te maken voor de vergrote 

school moest de oude schoolmeesterswoning uit 1824 

(Gebouw B) namelijk worden gesloopt. De nieuwe 

schoolmeesterswoning kwam ruim 8 meter zuidelijker te 

liggen, zodat er ruimte kwam voor het nieuwe school-

gebouw.35 Tussen de nieuwe school en de woning lag 

een ca. 2 meter brede steeg. In de jaren na 1887 bleef 

het aantal christelijke leerlingen groeien en al snel was 

ook het vergrote schoolgebouw weer te klein. In 1904 

werd daarom een nieuwe school gebouwd, bestaande uit 

vier lokalen en geschikt voor 200 leerlingen. Dit nieuwe 

gebouw bevond zich ruim 200 meter oostelijker en 

lag op het achtererf van de toenmalige schoolmeester 

(thans Zandweg 97).36 Omdat de oude school ten westen 

van de kapel niet langer werd gebruikt, werd deze in 

1904 verkocht aan de familie Wesseling (wonende in de 

boerderij ernaast; Gebouw G) en in gebruik genomen 

als opslag- en werkplaats.37 Het oude schoolgebouw is 

samen met de boerderij gesloopt in 1958, ten behoeve 

van de aanleg van de huidige Castellumlaan.

Gebouw E: Schoolmeesters/kosterwoning (1887-1960)

Zoals hierboven beschreven werd dit pand in 1887 

gebouwd, grotendeels ten zuiden van de oude kosters-

woning uit 1824. In eerste instantie was het in gebruik 

als woonhuis voor de koster/schoolmeester van de 

christelijke lagere school.38 In 1930 werd het huis voor 

fl. 5600,- verkocht aan de Vereniging Het Groene Kruis 

en sindsdien woonde in dit huis de wijkverpleegster.39 
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Het gebouw is in 1960 of kort daarna gesloopt om plaats 

te maken voor de huidige Castellumlaan.

Gebouw F: Van winkel tot café (voor 1744-1905)

Het perceel recht tegenover de Meernbrug was reeds in de 

achttiende eeuw bebouwd. Het pand, in 1832 in gebruik 

als winkel en in bezit van de weduwe van Wijnand van den 

Brink, wordt al op een prent uit 1744 afgebeeld (afb. 2.2). 

Het pand viel op omdat het aan de zuidzijde ver uitstak 

in vergelijking met het buurpand ten westen ervan (afb. 

2.4 en 2.8). Hierdoor liep Gebouw F zelfs door tot in de 

Zandweg. Het kwam na 1832 in bezit van de familie Klink. 

In september 1905 diende de aannemer H.J. Brinkhof 

een verzoek in om voor veehouder Theodorus Klink 

een ‘Woon- en Koffiehuis’ te mogen bouwen en daartoe 

het bestaande woonhuis af te breken. Het nieuwe pand 

strekte zich in zuidelijke richting minder ver uit dan zijn 

voorganger. De voorgevel was voorzien van een typerende 

trapgevel (zie bijvoorbeeld afb. 2.3 en 2.10). Het nieuwe 

pand werd in gebruik genomen als café. De eerste eige-

naren waren dus Theodorus Klink en zijn vrouw Theodora 

van der Hans. Later kwam het in handen van Jan en 

Theodora van Straten.40 Het café heette toen ‘Koffyhuis 

van Straten, voorheen Dorus Klink’. Later werd het 

hernoemd en stond het bekend als café ‘De Meernbrug’.41 

Het café is in de jaren zestig gesloopt om plaats te maken 

voor de huidige Castellumlaan.

Gebouw G: Boerderij van Wesseling (1905-1958)

In 1905 werd een boerderij gebouwd tussen de school-

meesters-/kosterswoning (Gebouw E) aan de oostzijde en 

het Koffyhuis van Dorus Klink (Gebouw F) aan de west-

zijde (zie afb. 2.3 en 2.10). Hiervoor moest de voormalige 

herberg en boerderij (Gebouw A) worden gesloopt. De 

nieuwe boerderij was in bezit van de familie Wesseling. In 

de top van de voorgevel stond de naam van de boerderij 

geschilderd: ‘Alida’s Hoeve’. Van alle gebouwen ten 

westen van de kerk was deze boerderij het eerste dat ge-

sloopt werd voor de aanleg van de huidige Castellumlaan, 

namelijk in 1958.42

Gebouw H: Woning en smederij (voor 1744-1960)

Op een prent uit 1744 (afb. 2.2) is ten westen van de 

winkel tegenover de Meernbrug (Gebouw F) een dwarsge-

plaatst huis te zien (Gebouw H). Dit pand, en het vrij-

staande gebouw direct ten westen daarvan, waren in 1832 

in bezit van Hendrikus Peer, die smid was van beroep. 

In de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw deed 

het westelijke pand nog steeds dienst als smederij, op 

dat moment in bezit van Geert Bonenkamp. De smederij 

was door middel van een smal poortje verbonden met 

het oostelijke pand, waarin op dat moment de gezinnen 

van Geert en Dries Bonenkamp woonden.43 Uit bouwte-

keningen blijkt dat dit woonhuis in 1928 zeer grondig 

werd verbouwd, waarbij de kapconstructie haaks op de 

Leidsche Rijn kwam te staan (zie afb. 2.3). De woning en 

de smidse werden in de jaren zestig gesloopt voor de 

aanleg van de Castellumlaan.

Afb. 2.10 Gezicht vanuit het oosten over de Leidsche Rijn en op de voorgevels van enkele panden aan de Zandweg in De Meern in de 
periode 1920-1940. Zichtbaar zijn onder meer (van rechts naar links): De Marekerk uit 1912-1913, de kosterswoning uit 1887 (Gebouw 
E), de boerderij van Wesseling uit 1905 (Gebouw G), het Koffyhuis van Dorus Klink (Gebouw F) en (half achter de bomen) de woning van 
de smid (Gebouw H) (bron: Het Utrechts Archief catalogusnummer 89643).
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3 Onderzoeksdoel en methode
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3.1 De puttenkaart van CAS01.

3.1 Doel van het onderzoek

Het doel van het noodonderzoek was het veiligstellen van 

archeologische waarden, het toetsen van de archeologi-

sche verwachting voor het onderzoeksgebied en het aan-

vullen van de bekende archeologische waarden. Tijdens 

de archeologische begeleiding van CAS01 is informatie 

verzameld over de aan- of afwezigheid, de (diepte)ligging, 

de aard, de omvang, de datering en fasering, de gaafheid 

en conservering en de inhoudelijke kwaliteit van eventuele 

archeologische waarden in het onderzoeksgebied. Door 

het documente¬ren van de aanwezige gegevens en het 

veiligstellen van vondstmateriaal is informatie behou-

den die van belang is voor de kennisvorming over het 

verleden.

3.2 Onderzoeksvragen

Aanvankelijk leek voor het uitvoeren van de werkzaamhe-

den in het kader van de herinrichting rond de Marekerk 

een archeologische begeleiding niet nodig (zie paragraaf 

1.1). De geplande bodemingrepen waren ondiep en het 

aanvragen van een archeologievergunning was daarom 

niet verplicht. De archeologische begeleiding van CAS01 

was daarom niet voorbereid. Als gevolg hiervan ontbreken 

een archeologisch Programma van Eisen en Plan van 

Aanpak. Er zijn dus geen onderzoeksvragen opgesteld 

voor dit onderzoek.

3.3 Methode

In alle putten van CAS01 is één vlak aangelegd. Alle spo-

ren konden in situ bewaard blijven en geen enkel spoor 

werd gecoupeerd, afgewerkt of verder onderzocht. 

Put 1

De eerste put van CAS01 lag ten oosten van de Marekerk 

en had afmetingen van 9,35x44,50 meter. In het grootste 

deel van deze put 1 is de bodem met ca. 30 centimeter 

verdiept. In het zuidelijke deel bevond zich de begraaf-

plaats die behoorde bij de middeleeuwse kapel. Dit 

grafveld is (waarschijnlijk gedeeltelijk) geruimd (o.a. in 

1900 en mogelijk in 1905 en 1912; zie paragraaf 2.3), 

maar bij deze ruimingen is veel menselijk botmateriaal 

achtergebleven in de bodem. Als gevolg werd tijdens het 

uitgraven van put 1 veel menselijk botmateriaal aangetrof-

fen. In eerste instantie leken er intacte graven te zijn ge-

raakt, maar dit bleek bij verder onderzoek niet het geval. 

Het betrof alleen los botmateriaal en enkele schedels. 

Deze laatste zijn in het veld voorzichtig vrij gelegd om 

te bepalen of ze bij complete graven hoorden, maar dat 

bleek niet het geval te zijn. Al het menselijke botmateriaal 

is verzameld, met uitzondering van de schedels. Deze zijn 

afgedekt en in situ achtergelaten omdat ze dieper lagen 

dan de noodzakelijke ontgravingsdiepte. De stort uit put 

1 is later op een andere locatie – en onder begeleiding van 

een archeoloog - gezeefd om ook het (kleine) menselijk 

botmateriaal te verzamelen. In totaal zijn tijdens de 

werkzaamheden van CAS01 vijf grote zakken met bot-

materiaal geborgen. Dit materiaal was niet relevant voor 

het beantwoorden van eventuele onderzoeksvragen en is 

daarom niet door een specialist onderzocht. De botten 

zijn overgedragen aan Gerard Wagevoort, beheerder van 

de begraafplaats van de Nederlands-hervormde gemeente 

gelegen aan Zandweg 148. De botten zijn bijgezet in de 

knekelkuil waarin ruim 100 jaar geleden ook de geruimde 

skeletten zijn begraven.

Tijdens het ontgraven van put 1 werden verschillende 

kleine afvoerputten en gresbuizen aangetroffen, die nog 

in gebruik waren. De gresbuizen zijn in het kader van 
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de herinrichting vervangen door PVC-buizen. Bij deze 

werkzaamheden kwam wederom menselijk botmateriaal 

tevoorschijn. Omdat de rest van de stort toen reeds was 

afgevoerd, is besloten de grond (inclusief menselijk 

botmateriaal) terug te storten in het gat, zodat het botma-

teriaal op z’n oude plek bleef.

Ter plaatse van de nieuwe natuurstenen band die rond het 

kerkterrein werd aangebracht, zou de bodem in put 1 in 

eerste instantie ca. 40 centimeter worden verdiept. Toen 

bleek dat (op een diepte van zo’n 20 centimeter onder 

maaiveld) het onderste deel van de fundering van de 

voormalige muur/hek rond de kerk zich nog in de bodem 

bevond, werd besloten tot op de bovenkant van het fun-

deringsrestant te ontgraven (afb. 3.2). De nieuwe natuur-

stenen band is op deze fundering geplaatst. De fundering 

van de muur/het hek rond de kerk is daarom over grote 

lengte opgezocht en de bovenkant ervan is vervolgens 

geëgaliseerd om de nieuwe band te kunnen plaatsen. Op 

sommige plekken moesten hiervoor een aantal steenlagen 

van het funderingsrestant worden afgekapt. 

Afgezien van de hierboven genoemde fundering zijn er in 

put 1 diverse andere sporen gedocumenteerd. Er is een 

analoge veldtekening gemaakt en de spoor- en vlakhoog-

tes zijn bepaald met behulp van de waterpas. 

Put 2

Ten westen van de Marekerk is de bodem maximaal 

ca. 50 centimeter verdiept. De oostzijde van put 2, die 

afmetingen van 20,85x38,95 meter had, bevond zich ca. 

3 meter ten westen van de kerk. De westzijde van de put 

lag ter hoogte van het trottoir langs de Castellumlaan. Op 

een diepte van ca. 20 tot 40 centimeter onder maaiveld 

kwamen funderingen, keldermuren en bestratingsresten 

tevoorschijn. Aangezien het een archeologische bege-

leiding was, gingen de werkzaamheden gewoon door. 

Tijdens het documenteren van de sporen werden daarom 

alvast waterleidingen over het vlak gelegd (zie afb. 4.29). 

De archeologische resten in put 2 zijn analoog ingemeten, 

de hoogtes zijn bepaald met een waterpas. Meerdere pun-

ten van het meetsysteem zijn ingemeten door landmeters 

van de gemeente. Alle vondsten zijn als puntvondst op de 

analoge tekening genoteerd. Bij het interpreteren van de 

bouwhistorische resten in put 2 is de expertise van Frans 

Kipp (voormalig bouwhistoricus van afdeling Erfgoed) 

ingeschakeld.

Put 3

Ten slotte is ten westen van de Castellumlaan een 4,6 

meter breed en 12,40 meter lang cunet ontgraven ten 

behoeve van een tijdelijke weg. Deze weg was nodig om 

de Castellumlaan opnieuw te kunnen bestraten. Onder het 

trottoir ten westen van de Castellumlaan bleken diverse 

kabels en leidingen te liggen en put 3 liep daarom aan de 

oostzijde niet tot aan de Castellumlaan, zoals aanvankelijk 

wel de bedoeling was. Ook in put 3 kwamen verschillende 

funderingen, keldermuren en vloerfragmenten aan het 

licht. Deze zijn analoog gedocumenteerd, de hoogtes zijn 

wederom met een waterpas ingemeten.

Technische uitwerking en evaluatie

Na afloop van het veldwerk is de vondstverwerking en 

de overige technische uitwerking uitgevoerd door Coosje 

Koster. Voorafgaand aan de uitwerking en rapportage 

van de opgravingsgegevens is een evaluatierapport 

opgesteld.44 Hierin is een inventarisatie van de onder-

zoeksresultaten beschreven. Aan de hand hiervan is 

besloten om enkele materiaalspecialisten in te schakelen. 

Het aardewerk en de tabaksspijpen (hoofdstuk 5) en het 

glas en het keramisch bouwmateriaal (paragraaf 7.1 en 

7.2) zijn gedetermineerd en gerapporteerd door Arjan 

den Braven. Nils Kerkhoven determineerde, conserveerde 

en rapporteerde de metalen voorwerpen (hoofdstuk 6). 

Tijdens de evaluatiefase is besloten om het dierlijke 

botmateriaal niet nader te laten onderzoeken. Van de 

zeventien verzamelde botten konden zes stuks worden 

gekoppeld aan een spoor. Acht fragmenten werden 

aangetroffen in een verstoorde laag/bouwvoor in put 2. 

De overige drie dierlijke botten werden na afloop van het 

veldwerk overgedragen door de lokale amateurarcheoloog 

Roel Schelland. Het dierlijk botmateriaal zal voor eventu-

eel toekomstig onderzoek worden gedeponeerd met de 

rest van het vondstmateriaal. 

Afb. 3.2 De fundering S3 (uit 1912-1913) van de voormalige 
muur/hek rond de Marekerk, gezien in zuidelijke richting. De 
fundering werd tijdens de archeologische begeleiding vrij gelegd 
en de aan te brengen natuurstenen band werd op deze fundering 
geplaatst. Onderaan de foto is de meest noordelijke poer te zien.
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Afb. 3.3 In put 3 werden onder meer de resten van een klein en ondiep keldertje vrij gelegd, gezien in zuidoostelijke richting.

Rapportage

Net als tijdens het veldwerk is gedurende de uitwerking 

en de rapportage de hulp ingeschakeld van Frans Kipp 

(voormalig bouwhistoricus van afdeling Erfgoed) voor 

de interpretatie van de muren, funderingen en vloer-

restanten. Samen met hem zijn diverse bouwhistorische 

elementen gedateerd en aan structuren toegewezen. 
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Afb. 4.1 De alle-sporenkaart van put 1 t/m 3 van CAS01.
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4 Bodemopbouw, sporen en 
structuren

4.1 Bodemopbouw

Het vlak in put 1 lag op ca. 30 centimeter onder maaiveld 

(ca. 1,25 m+NAP), het vlak in put 2 bevond zich op ca. 40 

centimeter onder maaiveld (ca. 1,00 tot 1,15 m+NAP) en 

het vlak in put 3 lag op ca. 50 centimeter onder maaiveld 

(ca. 1,00 m+NAP). Deze vlakhoogtes waren gebaseerd op 

de hoogte waarop de eerste archeologische resten tevoor-

schijn kwamen in combinatie met de ontgravingsdiepte 

die nodig was in het kader van de herinrichtingswerk-

zaamheden. De bodem boven de vlakken in de drie putten 

was verstoord. De vlakken zelf bestonden in alle putten 

uit een antropogeen ophogingspakket van grijsbruin 

zand. Omdat de archeologische resten in situ bewaard 

konden blijven, zijn er geen coupes gezet en zijn er geen 

profielen aangelegd. Als gevolg is nergens de natuurlijke 

bodemopbouw in beeld gekomen. 

4.2 De Sint Anthoniskapel en de 
Marekerk (put 1)

In put 1 zijn achttien spoornummers uitgedeeld (tabel 

4.1). Alle sporen en vondsten hebben te maken met de 

gesloopte middeleeuwse kapel, de bijbehorende begraaf-

plaats en de Marekerk. In het zuiden van de put werd veel 

menselijk botmateriaal aangetroffen. In het noorden van 

put 1 (d.w.z. vanaf het dwarsschip van de Marekerk) werd 

geen botmateriaal meer aangetroffen. Dit is in overeen-

stemming met de historische situatie: de begraafplaats 

lag ten zuiden van de kapel. Ten tijde van de Marekerk 

werd er niet meer rond de kerk begraven. 

Poer en spaarboog kapel

Ter hoogte van het oostelijke dwarsschip van de Marekerk 

werd het restant van een middeleeuwse fundering aan-

getroffen (S1 en S4; afb. 4.3). Het betreft waarschijnlijk 

een (ingestort) deel van éénsteens brede spaarboog (S1) 

met een poer (S4). De structuur was nog 80 centimeter 

lang en maximaal 55 centimeter breed. Het metselwerk 

loopt mogelijk nog dieper door in de bodem. Zowel de 

poer als de spaarboog waren opgebouwd uit fragmenten 

middeleeuwse kloostermop. Op basis van de mortel en 

de steenformaten is de fundering gedateerd in de mid-

deleeuwen.45 Wanneer de alle-sporenkaart van CAS01 op 

de kadastrale kaart van 1832 wordt geplot (zie afb. 8.1), 

blijkt dat de fundering S1/S4 ca. 1,4 meter ten noorden 

van de noordmuur van het koor van de Sint Anthoniskapel 

ligt. De fundering ligt bovendien in het verlengde van de 

noordmuur van het schip van de kapel en het is dan ook 

aannemelijk dat de fundering bij de kapel hoort.

Kuil met bouwmateriaal

Ter hoogte van de zuidelijke hoek van het dwarsschip 

van de Marekerk is een ronde kuil aantroffen (S5; afb. 

4.4). Hierin lag onder meer een groot aantal klooster-

mopfragmenten. De kuil had een doorsnede van ca. 95 

centimeter, de diepte is niet bekend. Bovenin lagen drie 

grijsbakkende plavuizen (22½x22½x4 centimeter), alle 

met mortelresten. De datering van de kuil is niet bekend. 

Gezien de fragmenten bouwmateriaal is het mogelijk dat 

de kuil is gegraven tijdens de sloop van de kapel in 1912. 

De kuil bevond zich vermoedelijk binnen het koor van de 

kapel (zie afb. 8.1).

Muurwerkfragment

Aan de noordzijde van put 1 werd een fragment muur-

werk aangetroffen (S15). Het gemetselde blok lag schuin 

in de bodem, bestond voornamelijk uit baksteenfragmen-

ten en telde nog drie steenlagen. De steenformaten wij-

zen op een datering van vóór de huidige Marekerk.46 Het 

is niet duidelijk of het fragment zich nog in situ bevond. 

Wanneer de alle-sporenkaart van CAS01 op de kadastrale 

kaart van 1832 wordt geplot (zie afb. 8.1), blijkt dat S15 

zich in de buurt van de openbare lagere school (Gebouw 

C) bevond. Mogelijk is het fragment afkomstig van de 

sloop van het schoolgebouw in 1912.

 

Menselijke schedels

Afgezien van de vele menselijke botten zijn er in put 1 op 

drie plekken menselijke schedels aangetroffen (S6, S11 en 

S18). Spoor S11 bestond uit één schedel, de sporen S6 en 

Aard spoor Aantal Spoornr.

Poer (fundering kapel?) 1 4
Spaarboog (fundering kapel?) 1 1
Kuil met bouwmateriaal 1 5
Muurwerk fragment 1 15

1 12
Insteek fundering Marekerk 1 2
Fundering muur/hek 1 3
Concentratie schedels 3 6, 11, 18
Rioolput  (recent) 4 7, 10, 13, 16
Gresbuis (recent) 4 8, 9, 14, 17
Totaal 18

Grafsteen

Tabel 4.1 Sporenoverzicht put 1.
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Afb. 4.2 De alle-sporenkaart van put 1 van CAS01.
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Afb. 4.3 Spaarboog S1 en poer S4, waarschijnlijk onderdeel van 
de fundering van de middeleeuwse kapel, gezien in noordelijke 
richting.

Afb. 4.4 De ronde puinkuil S5, gezien in oostelijke richting.

S18 uit twee schedels naast elkaar. Deze zijn in het veld 

voorzichtig vrij gelegd om te bepalen of het complete 

graven waren, maar dat bleek niet het geval te zijn. De 

schedels zijn vervolgens met grond afgedekt en in situ 

achtergelaten.

Grafsteen 

Ten oosten van de toren van de Marekerk, in de hoek met 

het schip, is een natuurstenen grafsteen aangetroffen 

(S12; afb. 4.5 en 4.6). De grafsteen is 1,3 meter lang, 70 

centimeter breed en had een dikte van 10 centimeter. 

De grafsteen lag op een vlijlaag van geel zand, onder de 

steen leek geen graf aanwezig te zijn. Op de grafsteen 

staat het volgende opschrift:

 

G.H. Sminck.

geb: te Arnhem.

8 maart 1801.

overl: a/d Meern.

21 julij 1866.

Afb. 4.5 De grafsteen van Gerrit Herman Sminck werd 
aangetroffen in de hoek van de toren (links) met het schip 
(achtergrond) van de Marekerk, gezien in noordelijke richting. 

Afb. 4.6 Detailfoto van de grafsteen, gezien in noordelijke richting. 
De metalen draad over de grafsteen is een bliksemafleider van de 
Marekerk. 
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Het blijkt de grafsteen te zijn van Gerrit Herman Sminck. 

Uit zijn overlijdensadvertentie (afb. 4.7) in de Arnhemse 

Courant blijkt dat hij notaris was te Lobith, Herwen en 

Aardt (Herwen en Aardt zijn onderdeel van de huidige 

gemeente Rijnwaarden, gelegen ten zuidoosten van 

Arnhem.) Gerrits vader was Jan Sminck, deurwaarder in 

Arnhem, en zijn moeder was Anna ten Hove. Zijn ouders 

waren beiden in 1866 al overleden. Gerrit Sminck was 

ongehuwd en overleed in het Utrechtse huis Welgelegen in 

Oog-in-Al.47

De grafsteen is ouder dan de huidige kerk en moet dus 

in verband gebracht worden met de kapel. De grafsteen 

lag zo dicht op de fundering van de Marekerk, dat deze 

ongetwijfeld tijdens de bouw ervan in 1912-1913 is 

verwijderd van zijn oorspronkelijke plek en daarna op zijn 

huidige plek werd neergelegd nadat de kerk was voltooid. 

Het is niet duidelijk waarom dat is gedaan. Het is bekend 

dat in 1912 een deels gesloopte grafkelder werd afgedekt 

met grafzerken (zie paragraaf 2.3). Mogelijk werd ook de 

grafsteen van Sminck hier met dat doel neergelegd.

Insteek fundering Marekerk 

Direct ten oosten van het dwarsschip van de Marekerk 

werd een langwerpig spoor met een breedte van 40 

centimeter tot 1 meter aangetroffen (S2, afb. 4.8). Het 

had een vulling van geel zand met veel leisteenresten, 

kleine baksteenfragmenten, vier aardewerkscherven en 

een fragment blauw geschilderd pleister (vnr. 52). Aan 

de zuidzijde van het dwarsschip was het spoor niet meer 

zichtbaar, maar waarschijnlijk heeft het hier wel doorge-

lopen. Het spoor is geïnterpreteerd als de insteek van de 

huidige kerkmuurfundering. De leisteen- en baksteenfrag-

menten zouden afkomstig kunnen zijn van de in 1912 

gesloopte kapel. De vier scherven bestaan uit steengoed, 

roodbakkend aardewerk en industrieel wit aardewerk en 

dateren uit (late) negentiende eeuw (zie paragraaf 5.5).

Fundering van hek rond Marekerk 

Op exact 2 meter ten oosten van het dwarsschip van 

de Marekerk werd de fundering van een muur rond het 

kerkterrein aangetroffen, die over een lengte van 38 

meter kon worden gevolgd (S3, zie afb. 3.2 en 4.2). De 

éénsteens brede fundering was voorzien van rechthoekige 

poeren met (in de meeste gevallen) een tussenafstand van 

ca. 1,7 meter, waarvan er zeventien werden waargeno-

men. De poeren waren ongeveer even groot, namelijk zo’n 

55x65 centimeter. De meest noordelijke was breder en 

had afmetingen van ca. 60x75 centimeter. Van de poeren 

waren in de meeste gevallen nog vier steenlagen bewaard 

gebleven. Naar beneden toe werden ze per steenlaag een 

halve steen breder (afb. 4.10). De meest noordelijke poer 

bevond zich ca. 3 meter ten noorden van de kerk. Aan de 

zuidzijde boog de fundering in een ronde bocht af naar 

het westen (afb. 4.9). Zoals op oude foto’s is te zien liep 

het hek nog verder door in westelijke richting (afb. 2.6 en 

4.11). De fundering was vervaardigd van bakstenen van 

21½x10½x5½ centimeter. Deze stenen waren exact gelijk 

(afmetingen én kleur) aan die van de Marekerk. 

Ook in put 2 ten westen van de kerk werd een klein 

fragment (S51) van de fundering van het hek aangetroffen 

(zie afb. 4.2). Dit lag bovenop de oostelijke fundering van 

het klaslokaal uit 1867 (zie paragraaf 4.4). Het funde-

ringsfragment was ca. 20 centimeter breed en werd over 

een afstand van 1 meter vrij gelegd, maar het liep aan de 

zuidzijde het onderzoeksgebied uit. Het was nog twee 

steenlagen hoog en was opgebouwd uit zowel fragmenten 

alsook complete bakstenen.48 Het geheel was gemetseld 

met witte mortel.

Afb. 4.7 Overlijdensadvertentie van G.H. Sminck in de 
Arnhemse Courant van 26 juli 1866.

Afb. 4.8 In put 1 is langs de kerkmuur de (met geel zand gevulde) 
insteek S2 te zien, gezien in zuidelijke richting.
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Afb. 4.9 De zuidelijke bocht van fundering S3, gezien in westelijke richting.

Afb. 4.10 Een zijaanzicht van een poer van S3, gezien in westelijke 
richting. Op de foto is te zien dat de poer naar beneden toe per 
steenlaag breder wordt.

Op verschillende oude ansichtkaarten en foto’s is een 

muur/hek rond de Marekerk afgebeeld. Op de oudste 

prenten (tussen 1913 en ca. 1940) is te zien dat deze 

aanvankelijk bestond uit ca. 2½ meter hoge, gemetselde 

zuilen. Daartussen stond een ca. 1 meter hoog, gemetseld 

muurtje met daarboven een gietijzeren hekwerk (afb. 2.6). 

Op latere afbeeldingen is het gietijzeren hekwerk verdwe-

nen en zijn de gemetselde zuilen verlaagd (afb. 4.11). Wat 

er nog resteerde van de muur rond de kerk is in latere 

perioden in delen afgebroken. Op een foto uit 1997 is 

alleen nog aan de westzijde van de kerk een deel van de 

muur te zien. Het is niet bekend wanneer dit laatste deel 

van de muur is verwijderd. 

Betonnen putten uit de nieuwe tijd

Ten oosten van de kerk zijn vier betonnen afwaterings-/ri-

oolputten met bijbehorende gresbuizen aangetroffen (put 

S7 met buis S8, put S10 met buis S9, put S13 met buis 

S14 en put S16 met buis S17). De putten en gresbuizen 

dateren vermoedelijk uit de bouwtijd van de Marekerk. 

Van twee putten werd tijdens CAS01 vastgesteld dat ze 

met de kerk in verbinding stonden. Het is onduidelijk of 

de putten momenteel nog functioneren. Omdat een deel 

van de gresbuizen was beschadigd tijdens de graafwerk-

zaamheden, zijn deze vervangen door PVC-buizen.

4.3    Drie middeleeuwse huizen (put 2)

In put 2 ten westen van de Marekerk werden tientallen 

sporen aangetroffen die zijn te relateren aan bebouwing 

in de historische dorpskern van De Meern. De funderingen 

stammen uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwe 

tijd en konden in veel gevallen worden gekoppeld aan 

de in paragraaf 2.3 besproken gebouwen. In put 2 zijn 

56 spoornummers uitgedeeld (tabel 4.2). Het merendeel 

bestaat uit funderingen, keldermuren en uitbraaksporen. 

Ook zijn twee glijgoten, een waterput en restanten van 

bestrating vrij gelegd.

Gebouw I (ca. 1375-1425)

De oudste sporen uit put 2 zijn toegeschreven aan 

Gebouw I. Dit rechthoekige pand was oost-west georiën-

teerd (afb. 4.13). Er zijn restanten van de noordelijke en 

zuidelijke fundering aangetroffen. De funderingsresten 

van de zuidelijke voorgevel waren 2½ meter lang, 80 

centimeter breed en waren nog drie steenlagen hoog. De 

onderste twee steenlagen (S7) waren 2½-steens breed en 

kenden geen mortel, terwijl de bovenste laag (S13) twee-

steens breed was en wel gemetseld bleek te zijn. Voor de 

fundering waren tamelijk uniforme stenen gebruikt.49 De 

fundering is, op één compleet exemplaar na, opgebouwd 

uit halve kloostermoppen. De funderingsresten van de 

noordelijke achtergevel waren in totaal 5,1 meter lang en 
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Afb. 4.11 De verlaagde muur rond de Marekerk op een foto uit 1959, gezien in noordoostelijke richting.

60 centimeter breed. Van de fundering (S25) werden twee 

steenlagen gezien, bestaande uit zowel complete bakste-

nen als kloostermopfragmenten.50 Er was niet veel mortel 

zichtbaar, waardoor niet duidelijk is of de fundering 

gemetseld was of dat het om hergebruikte bakstenen met 

mortelresten ging. Aan de noordzijde van S25 werd één 

uitkraging gezien. De losse kloostermop S33 lag in het 

verlengde van fundering S25 en bevond zich ten westen 

van de recente (waterkelder) S28. Vanwege deze ligging 

en het steenformaat van S3351 is de baksteen tot dezelfde 

fundering gerekend. De steen lag ca. 2,20 meter ten 

westen van fundering S25.

Aan de oostzijde van fundering S25 werden twee zijden 

van een spaarboog (S26) aangetroffen, waarvan het mid-

delste en dus hoogste deel was verdwenen. De oostelijke 

aanzet bestond voornamelijk uit fragmenten kloostermop, 

terwijl de westelijke aanzet grotendeels uit hele kloos-

termoppen bestond.52 De spaarboog had op vlakniveau 

een lengte van 1,85 meter. Omdat de spaarboog onder 

het vlak mogelijk nog verder doorliep, kan de boog in 

totaal langer zijn geweest. Op basis van onder meer 

de baksteenformaten is de begindatering van Gebouw 

I geplaatst in de late veertiende of de vroege vijftiende 

eeuw (1375-1425).

Aard spoor Aantal Spoornr.

Fundering/poer 28 2, 4 t/m 9, 11 t/m 16, 20, 21, 24, 25, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 49, 51, 52, 53 
Glijgoot van beerput 2 44, 45
Goot/gresbuis 6 18, 19, 27, 29, 30+55
Keldermuur 3 3, 23, 36
Koekoek 2 22, 35
Spaarboog 2 10, 26
Uitbraakspoor 3 1, 54, 56
Bestrating/vloer 5 32, 34 (of fundering?), 43, 47, 48
Waterkelder 2 17, 28 
Waterput 1 46
Grondspoor 1 50
Recent 1 39
Totaal 56

Tabel 4.2 Sporenoverzicht van put 2.
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Afb. 4.12 Luchtfoto in combinatie met de alle-sporenkaart van put 2. 
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Afb. 4.13 De alle-sporenkaart van put 2 met (ingekleurd) de resten van de drie middeleeuwse gebouwen I, J en K, het (vermoedelijk) 
achttiende-eeuwse Gebouw A en de bestrating S32/S48 (mogelijk uit de periode 1700-1750).
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Op basis van de noordelijke en zuidelijke fundering kan 

worden geconcludeerd dat Gebouw I ca. 6½ meter diep 

was. Omdat er geen resten van de westelijke of oostelijke 

fundering zijn aangetroffen, is de breedte niet exact 

bekend. Wel kan de breedte worden gereconstrueerd aan 

de hand van overige sporen in de buurt van dit gebouw. 

Ten westen van Gebouw I werden restanten van een 

ander middeleeuws pand aangetroffen, namelijk Gebouw 

K. Waarschijnlijk lagen beide panden tegen elkaar aan. 

Van Gebouw K werd onder meer de oostelijke fundering 

aangetroffen. De westelijke muur van Gebouw I lag hier 

waarschijnlijk tegenaan, of beide panden deelden deze 

fundering en muur. De oostelijke muur van Gebouw I 

daarentegen lag waarschijnlijk net buiten het opgra-

vingsterrein. Mogelijk lag deze muur in het verlengde van 

de oostelijke fundering van het (veel) latere Gebouw D, 

dat tijdens het onderzoek van CAS01 wel werd aangetrof-

fen (zie afb. 4.20). In dat geval had Gebouw I een breedte 

van zo’n 9½ meter. Deze afmetingen komen overeen met 

die van het buurpand, Gebouw K.

Gebouw J (1400-1500?) 

Binnen de contouren van Gebouw I werd de middeleeuwse 

fundering S20/S21 aangetroffen (zie afb. 4.13 en 4.15). 

Deze fundering was noord-zuid georiënteerd en bestond 

uit twee delen. Het noordelijke deel (S20) was aan beide 

zijden verstoord door later muurwerk. Dit fragment was 

nog 72 centimeter lang, 43 centimeter breed en telde nog 

twee steenlagen. Het bestond uit voornamelijk baksteen-

fragmenten, waartussen drie complete kloostermoppen 

werden aangetroffen.53 Zo’n 2 meter ten zuiden van S20 

werd het vervolg van deze fundering aangetroffen. Dit 

deel (S21) was nog 2 meter lang, ca. 60 centimeter breed 

en telde eveneens nog twee steenlagen. Dit deel van de 

fundering bestond grotendeels uit complete kloostermop-

pen, aangevuld met baksteenfragmenten.54

In het verlengde van fundering S20/S21 en ten zuiden 

van Gebouw I lag een éénsteens brede fundering (op een 

afstand van 40 centimeter van S21). Deze was 1½ meter 

lang en ca. 30 centimeter breed. Het zuidelijk deel hiervan 

bestond uit een spaarboog (S10) van complete en uni-

forme kloostermoppen.55 Aan de noordzijde lag fundering 

S11, die over de spaarboog heen gemetseld was. Van dit 

spoor waren twee steenlagen zichtbaar, maar waarschijn-

lijk ging dit nog dieper door. Fundering S11bestond uit 

fragmenten kloostermop en was gemetseld met middel-

eeuwse mortel.56

Tussen de funderingsrestanten S21 en S11 lag nog een 

klein fragment metselwerk (S12) van 40 centimeter 

lang en 10 centimeter breed. De functie hiervan is niet 

duidelijk. Gezien de ligging in het verlengde van S11 is 

het mogelijk dat beide sporen bij elkaar horen. Van het 

metselwerk waren twee steenlagen zichtbaar, bestaande 

uit enkel kleine fragmenten kloostermop.57 Ten zuiden en 

in het verlengde van S10/S11 lag een klein fragment onre-

gelmatig gevormd metselwerk (S8). Het was 80 centimeter 

lang en 58 centimeter breed. Van deze fundering was nog 

één steenlaag aanwezig, bestaande uit fragmenten kloos-

termop.58 Mogelijk behoorde S8 tot dezelfde fundering als 

S10/S11.

Dwars op de hierboven beschreven fundering en 35 cen-

timeter ten zuiden van S8 lag de oost-west georiënteerde 

fundering S5 (3 meter lang en 60 centimeter breed) en het 

bijbehorend uitbraakspoor S54 (meer dan 1,6 meter lang 

en eveneens 60 centimeter breed). Het uitbraakspoor liep 

aan de oostzijde de put uit en is dus langer geweest. Van 

S5 werden twee steenlagen gezien, maar de fundering kan 

dieper hebben doorgelopen. De fundering was gemaakt 

van fragmenten van kloostermoppen met verschillende 

afmetingen.59 Er werd één compleet exemplaar waarge-

nomen. Het uitbraakspoor S54 bevatte veel mortel en iets 

baksteengruis.

Ten zuiden van fundering S5 lag een klein deel van een 

noord-zuid georiënteerde fundering (S4), die koud tegen 

S5 aan stond. Het was nog 1,3 meter lang en 60 centime-

ter breed. De fundering, waarvan één steenlaag is gezien, 

was opgebouwd uit fragmenten van hergebruikte kloos-

termoppen met verschillende formaten.60

Afb. 4.14 De funderingsresten (S25) van de achtergevel van 
gebouw I, gezien in westelijke richting. Op de voorgrond is de 
westelijke aanzet van spaarboog S26 te zien.
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Afb. 4.15 Luchtfoto met een deel van de funderingen van de 
gebouwen I en J. 

Afb. 4.16 Detail van de luchtfoto van put 2 met resten van de twee middeleeuwse gebouwen I en K.

De steenformaten van Gebouw J geven een datering die 

overlapt met die van Gebouw I, hoewel de kloostermop-

pen van het eerste gemiddeld genomen iets jonger zijn. 

Gezien de onderlinge relatie van de funderingsresten van 

Gebouw J met die van Gebouw I wordt Gebouw J geïn-

terpreteerd als een grondige verbouwing en uitbreiding 

van Gebouw I, die mogelijk nog in de vijftiende eeuw 

plaatsvond. Het oorspronkelijke pand werd vergroot in 

zuidelijke richting en kreeg daardoor afmetingen van ca. 

10 meter (noord-zuid) bij 9½ meter (oost-west). Het lijkt 

erop dat dit vergrote pand tegelijkertijd door middel van 

een tussenmuur (met als fundering S8/S10/S11/S12/S20/

S21) in tweeën is verdeeld. Het oostelijke deel had een 

breedte van zo’n 4 meter, het westelijke was ca. 6 meter 

breed. Het was in de middeleeuwen niet ongebruikelijk 

om panden op te delen. Dit gebeurde om een deel ervan 

te kunnen verhuren of wanneer men een gebouw voor 

meerdere functies wilde gebruiken. De zuidelijke funde-

ring S4 behoorde mogelijk tot een voorportaal van het 

westelijke deel van het verbouwde pand. 

Gebouw K (ca. 1375-1425)

Direct ten westen van Gebouw I werden de resten van 

een tweede middeleeuws pand (Gebouw K) aangetroffen 

(afb. 4.13). De vorm (rechthoekig) en oriëntatie (oost-

west) zijn gelijk aan die van Gebouw I. Van Gebouw K 

werden delen van de noordelijke en oostelijke fundering 

gevonden. Daarnaast werd in de zuidwesthoek van het 

pand een funderingsrestant (S38) van 60 bij 82 centimeter 

teruggevonden. Hiervan werden drie steenlagen gezien, 

maar mogelijk liep S38 nog dieper door. De bovenste laag 

bestond enkel uit kloostermopfragmenten, terwijl de mid-

delste laag alleen complete stenen kende.61 De onderste 

laag die kon worden waargenomen leek eveneens uit 

enkel baksteenfragmenten te bestaan.
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Afb. 4.17 Fragment van de noordelijke gevel (S36) en de aangebouwde koekoek (S35). De kelder ligt links van deze muur. 

Het resterende fragment van de 44 centimeter brede, 

noordelijke fundering (S36) van Gebouw K was nog 1,2 

meter lang en bestond grotendeels uit kloostermopfrag-

menten.62 Van dit metselwerk werden drie steenlagen 

gezien, maar waarschijnlijk liep S36 verder door naar 

beneden. Aan de zuidzijde en de kopse oostzijde was S36 

namelijk voorzien van een pleisterlaag, waaruit blijkt dat 

S36 als keldermuur geïnterpreteerd moet worden. Het 

metselwerk aan de oostzijde van Gebouw K was nog over 

een afstand van ca. 1,8 meter bewaard gebleven. Deze 

muur (S23) was zo’n 55 centimeter breed en was vervaar-

digd van complete en fragmenten van kloostermoppen.63 

Er werden vijf steenlagen gezien, maar waarschijnlijk liep 

ook S23 aanzienlijk dieper door. Op de westkant van S23 

werd namelijk ook pleister aangetroffen, waaruit blijkt 

dat ook dit metselwerk als keldermuur geïnterpreteerd 

moet worden. Hoe groot deze kelder in de noordoosthoek 

van Gebouw K is geweest, kon tijdens de archeologische 

begeleiding niet worden vastgesteld, maar deze was in 

ieder geval groter dan ca. 3 bij 5 meter. Over de diepte 

van de kelder is niets bekend. De plek van de kelder in 

de noordoosthoek van Gebouw K is niet ongebruikelijk, 

aangezien dit meestal het koelste deel van een pand is. 

Huizen waren vaak voorzien van een kelder die diende als 

provisieruimte en daarom zo koel mogelijk moest zijn. 

Het zou ook een kaaskelder geweest kunnen zijn. Een 

dergelijke kaaskelder (van maar liefst 4,8x7,15 m) werd 

ook aangetroffen bij archeologisch onderzoek in Leidsche 

Rijn (LR076), als onderdeel van de zeventiende-eeuwse 

boerderij Coehoorn.64 Een kaaskelder past echter niet 

goed in het beeld van een klein woonhuis. Mogelijk echter 

was Gebouw K geen zelfstandig woonhuis, maar het 

stenen woongedeelte van een boerderij. In dat geval zal er 

achter (d.w.z.: ten noorden van) dit stenen woongedeelte 

nog een houten stalgedeelte hebben gestaan. Ook boerde-

rij Coehoorn kende in zijn eerste fase (ca. 1646-1715) een 

stenen woongedeelte in combinatie met een houten stal.65 

Aangezien de noordoost- en zuidwesthoek van Gebouw 

K gereconstrueerd kunnen worden, is bekend hoe groot 

het gebouw geweest moet zijn. De diepte van het pand 

bedroeg 6½ meter, de breedte was 9 meter. De beginda-

tering van het pand is vergelijkbaar met die van Gebouw I: 

het einde van de veertiende of het begin van de vijftiende 

eeuw, waarbij Gebouw K (gezien de kloostermopafmetin-

gen) mogelijk de jongste van de twee was.

Ten noorden van de noordelijke keldermuur S36 werd een 

ca. 1 meter brede uitbouw (S35) aangetroffen, waarvan 

de lengte niet kon worden vastgesteld. Van de muur, die 

ca. 22 centimeter breed was, werden zeven steenlagen 

gezien, maar S36 liep dieper door. De muur bestond uit 

halve en hele bakstenen66 en was aan de binnenzijde 

bepleisterd. De uitbouw lag buiten Gebouw K en doet 

denken aan een koekoek, ook wel vossengat genoemd: 

een tegen het maaiveld gelegen uitgebouwde bak aan de 

kelderwand, die ervoor zorgt dat het licht in de kelder 

kan treden. De uitbouw van Gebouw K zou echter ook een 

toegang (van buitenaf) tot de kelder geweest kunnen zijn. 

Een ingang naar een kelder buiten het huis had enkele 
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praktische voordelen. Ten eerste kost een trap ruimte. 

Wanneer de trap zich buiten het pand bevond, scheelde 

dat vloeroppervlakte binnenshuis en in de kelder. Ten 

tweede hoefde je niet meer door het huis om bij de kelder 

te komen. Dit was handig wanneer het gebruik van de 

kelder niet samenhing met het huis, bijvoorbeeld wanneer 

het alleen als opslag werd gebruikt of wanneer de kelder-

ruimte werd verhuurd. Uit de steenformaten blijkt dat 

de koekoek of keldertoegang een latere toevoeging aan 

Gebouw K is. Een datering in de achttiende of in de eerste 

helft van de negentiende eeuw mag worden verondersteld.

Overige sporen uit de middeleeuwen

Direct ten westen van Gebouw K werd een oost-west 

georiënteerd funderingsrestant aangetroffen (S40; zie 

afb. 4.13 en 4.16). Deze fundering lag min of meer in het 

verlengde van de achtergevel van Gebouw K, maar wel ca. 

15 tot 20 centimeter noordelijker. De fundering, die aan 

de oostzijde verstoord was, werd waargenomen over een 

afstand van 1,3 meter en was 80 centimeter breed. Aan de 

westzijde liep S40 de put uit, waardoor de oorspronkelijke 

lengte niet bekend is. Er zijn twee steenlagen gezien. 

De onderste laag bestond uit halve stenen, de bovenste 

laag was gemaakt van complete kloostermoppen.67 Aan 

de bovenzijde zat mortel. Op basis van de steenformaten 

en de gebruikte mortel is een datering in de veertiende 

of vijftiende eeuw het meest aannemelijk. Omdat S40 

net iets noordelijker ligt dan de achtergevel van Gebouw 

K lijkt het niet om één en hetzelfde gebouw te gaan. 

Mogelijk behoorde S40 tot een derde middeleeuws pand, 

waarvan geen overige resten zijn aangetroffen tijdens 

CAS01.

In de zuidwesthoek van put 2 lag een klein funderingsres-

tant (S37). Dit was noord-zuid georiënteerd en was nog 

65 centimeter lang en 30 centimeter breed, maar S37 kan 

oorspronkelijk breder zijn geweest. Er zijn twee steenla-

gen gezien, maar mogelijk liep de fundering nog dieper 

door. Het restant bestond uit fragmenten kloostermoppen 

in witte mortel.68 Het was waarschijnlijk een ondergeschikt 

bouwkundig element, zoals een voorbouw van een pand. 

4.4    Postmiddeleeuwse sporen (put 2)

Gebouw B: kosters-/schoolmeesterswoning (1824?)

In 1824 werd er gesproken over het afbreken van de be-

staande kosters-/schoolmeesterswoning. Mogelijk was dat 

het reeds in 1594 genoemde schoolhuis, dat ten westen 

van de kapel gestaan zou hebben (zie paragraaf 2.3). 

Mogelijk was dit het middeleeuwse Gebouw I, waarvan 

tijdens CAS01 restanten werden teruggevonden en dat in 

(mogelijk) de vijftiende eeuw tijdens een verbouwing werd 

vergroot en in tweeën verdeeld lijkt te zijn (Gebouw J).

Tijdens de archeologische waarneming van CAS01 

werd één funderingsrestant aangetroffen dat mogelijk 

behoorde tot de kosters-/schoolmeesterwoning die 

in 1824 gebouwd zou zijn (afb. 4.18 en 4.20). Deze 

oost-west georiënteerde fundering (S52) was nog over 

een lengte van 1,6 meter aanwezig en was ca. 24 centi-

meter breed. Er waren vier steenlagen zichtbaar, maar 

de fundering kan dieper hebben doorgelopen. Er was 

gebruik gemaakt van voornamelijk complete bakstenen.69 

Waarschijnlijk behoorde de fundering tot de noordelijke 

achtergevel van de woning (zie afb. 8.1).

Twee glijgoten (tussen ca. 1810 tot 1905?)

Ten zuiden van fundering S52 werden twee glijgoten 

aangetroffen (afb. 4.18 t/m 4.20). De goten liepen af naar 

het zuidoosten en hebben vermoedelijk aangesloten op 

een en dezelfde beerput, die (vlak?) buiten het onder-

zoeksgebied gelegen moet hebben. De oudste glijgoot 

(S44), die noordwest-zuidoost georiënteerd was, had 

twee gemetselde en halfsteens brede zijkanten. Deze 

waren vier baksteenlagen hoog en waren gemetseld met 

behulp van de kenmerkende rood-rozige Casius-mortel. 

Er was nog een aanzet van de gemetselde overkluizing 

zichtbaar.70 De breedte van S44 was 42 centimeter aan 

de buitenzijde en 20 centimeter aan de binnenzijde. De 

bodem van de goot bestond uit bakstenen of plavuizen, 

die net als de zijmuren waren bedekt met een harde laag 

van beeraanslag. Goot S44 werd waargenomen over een 

lengte van 2,4 meter. Aan de noordwestzijde maakte de 

goot een knik en liep deze langs de fundering S52. Op 

basis van de gebruikte Casius-mortel kan de bouw van de 

glijgoot worden gedateerd vanaf ca. 1810. Er werden geen 

vondsten gedaan in de vulling van de glijgoot.

De jongste glijgoot S45 was noordnoordwest-zuidzuidoost 

georiënteerd en lag grotendeels buiten het opgravingster-

rein. Daardoor werd alleen de westelijke muur met de aan-

zet van overkluizing gezien. Het gedocumenteerde deel 

was 1,1 meter lang, de dikte van de westelijke muur was 

halfsteens. Net als bij S44 was deze muur vier baksteenla-

gen hoog, daarboven werd de aanzet van de overkluizing 

gezien. De totale breedte van de glijgoot kon niet worden 

bepaald. De glijgoot S45 ging door de oudere goot S44 

heen en was gebouwd van uniforme hele bakstenen en 

fragmenten.71 Glijgoot S45 kon niet nauwkeurig worden 

gedateerd, maar is jonger dan S44.

Wanneer fundering S52 inderdaad behoorde tot de noor-

delijke achtergevel van de in 1824 gebouwde kosters-/

schoolmeesterswoning, dan zal de oudste glijgoot S44 

mogelijk hebben behoord bij een inpandige latrine in 

deze woning. De (niet aangetroffen) beerput lag in dat 

geval waarschijnlijk ten oosten van de woning. In 1867 

werd er ten noorden (en direct tegen de woning aan) een 

klaslokaal gebouwd voor de christelijke lagere school. 

De jongste glijgoot S45 zou hiermee verband kunnen 

houden. Mogelijk had dit klaslokaal een eigen inpandige 

latrine, die door middel van deze tweede glijgoot werd 

aangesloten op een reeds bestaande beerput. In dat 
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Afb. 4.19 De oudste glijgoot (S44; voorgrond) met zijn kenmerkende rozige mortel en de zijkant van de latere glijgoot S45 (achtergrond) 
die S44 versneed, gezien in oostelijke richting.

Afb. 4.18 Twee glijgoten, die vermoedelijk uitkwamen op een beerput die net buiten het opgravingsterrein was gelegen, gezien in 
noordelijke richting. In de linker bovenhoek is fundering S52 zichtbaar.
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geval is het echter wel de vraag waarom de glijgoot van 

de latrine in de kosters-/schoolmeesterswoning op dat 

moment buiten gebruik werd gesteld.

Gebouw E: schoolmeesterswoning (1887- ca. 1960)

Tijdens CAS01 zijn restanten aangetroffen van de 

christelijke lagere school (Gebouw D; gebouwd in 1867 en 

vergroot in 1887) en de bijbehorende schoolmeesterswo-

ning (Gebouw E; gebouwd in 1887). Van het rechthoekige 

Gebouw E (afb. 4.20) zijn verschillende sporen aange-

troffen: een uitbraakspoor van de zuidelijke fundering, 

een funderingsrestant van de oostelijke en noordelijke 

gevels, resten van een koekoek aan de noordzijde en 

delen van de fundering van (waarschijnlijk) één of twee 

binnenmuren. Aan de westzijde werden de fundering 

en de keldermuur van het buurpand aangetroffen en 

de westgevel van de schoolmeesterswoning stond hier 

waarschijnlijk tegenaan. Op basis van deze gegevens kan 

worden geconcludeerd dat de schoolmeesterswoning ca. 9 

meter breed en 11 meter diep was. 

Het uitbraakspoor van de voorgevel (S1) kon over een 

lengte van 7½ meter worden waargenomen, maar aan 

de oostzijde liep het spoor door tot buiten de put. Het 

uitbraakspoor was maximaal 75 centimeter breed en was 

gevuld met grijsbruin, kleiig zand met baksteengruis en 

mortelbrokjes. Op basis van de ligging van het spoor 

is geconcludeerd dat het om het uitbraakspoor van de 

voorgevel van de schoolmeesterswoning moet gaan.

Afb. 4.21 Detail van de luchtfoto van put 2, met daarop de 
restanten van de schoolmeesterswoning Gebouw E.

Afb. 4.22 Deel van het vlak in put 2, gezien in westelijke richting. Links de noordelijke fundering (S15/S16) van de schoolmeesters-
woning Gebouw E en de bijbehorende koekoek in de achtergrond (S22). Rechts de zuidelijke fundering van het schoolgebouw Gebouw D 
(S24). 
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Afb. 4.23 De oostelijke en noordelijke fundering (S49) van Gebouw D: het in 1867 gebouwde schoollokaal van de Nederlands-hervormde 
school, gezien in zuidoostelijke richting met de Marekerk op de achtergrond.

De oostelijke fundering (S53) werd vrij gelegd over een 

lengte van 1½ meter, maar lag grotendeels net buiten 

de put. De fundering was ca. 40 centimeter breed en er 

werden nog zeven steenlagen gezien. Hij was opgebouwd 

uit zowel gefragmenteerde als complete bakstenen.72 

Middenin de fundering werd één steen met pleisterresten 

aangetroffen, wat laat zien dat de stenen zijn hergebruikt.

Van de noordelijke fundering (S15/S16) werd een 3,7 

meter lang fragment gezien, dat aan de oostzijde in de 

putwand verdween en aan de westzijde was verstoord 

(afb. 4.22). Het grootste deel hiervan (S15) was ca. 45 

centimeter breed en gebouwd van complete en uniforme 

stenen.73 Voor het metselwerk was zeer witte mortel 

gebruikt. Er werden drie steenlagen gezien. Fundering 

S16 (één steenlaag gezien) lag in het verlengde van S15 

en hoorde daar waarschijnlijk bij. Het spoor was 55 

centimeter lang, ca. 15 centimeter breed en bestond 

uit drie kloostermopfragmenten.74 Ten noorden van 

de achtergevel van Gebouw E (en dus buiten het pand) 

werden in de noordwesthoek de resten van een kleine, 

U-vormige uitbouw (S22) aangetroffen. Het geheel liep 

70 centimeter noordelijker dan de achtergevel en was ca. 

1,3 meter breed. De muur was ca. 20 centimeter breed 

en opgebouwd uit complete stenen.75 Van het muurwerk 

zijn twee steenlagen waargenomen, maar de structuur liep 

dieper door. Aan de binnenzijde was de muur bepleisterd. 

De structuur is geïnterpreteerd als een koekoek, wat 

betekent dat Gebouw E een kelder moet hebben gehad 

in de noordwesthoek. Daarvan zijn tijdens CAS01 echter 

geen resten in het zicht gekomen. De koekoek lag in de 

ca. 2 meter brede steeg tussen het schoolgebouw aan de 

noordzijde en de schoolmeesterswoning aan de zuidzijde 

(op afb. 2.6 is links van de kerk te zien dat er zich tussen 

beide gebouwen een smalle steeg bevond; zie ook de 

kaarten in afb. 2.4). 

Op een afstand van ca. 4,4 meter ten zuiden van de ach-

tergevel werd een vlijlaag (S9) aangetroffen. Dit spoor had 

een waargenomen lengte van 2,3 meter, maar liep in het 

oosten het onderzoeksgebied uit. De vlijlaag was ca. 55 

centimeter breed en bestond nog uit twee los gestapelde 

steenlagen. Er werden onder andere IJsselstenen gezien.76 

Op basis van de ligging en de steenformaten is de vlijlaag 

tot Gebouw E gerekend. Het is waarschijnlijk de fundering 

van een binnenmuur van de schoolmeesterswoning.

In het midden van Gebouw E werd een concentratie 

bakstenen (S6) aangetroffen. De enigszins noord-zuid 

georiënteerde zone met stenen was 1 meter lang en ca. 

60 centimeter breed en telde één steenlaag. Het spoor 

bestond grotendeels uit complete stenen en een aantal 

fragmenten.77 Mogelijk gaat het ook in dit geval om een 

restant van een vlijlaag van de fundering van een bin-

nenmuur. Gezien de ligging kan het een uitloper van S9 

zijn, maar het is aannemelijker dat het om een noord-zuid 

georiënteerde binnenmuur gaat. 

Tegen de fundering van de noordgevel (S15/16) werd 

een korte en brede fundering (S14) aangetroffen, die 
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Afb. 4.24 De water- of beerkelder S28 in put 2, gezien in westelijke richting. Er kwamen twee gresbuizen (pijlen) uit op de kelder. 

haaks op de achtergevel stond. Het fragment was nog 1,8 

meter lang, 55 tot 85 centimeter breed en er werden twee 

steenlagen gezien. In de fundering werden twee complete 

kloostermoppen aangetroffen, de rest bestond uit frag-

menten.78 Het geheel was gemetseld met tamelijk recente 

mortel, wat betekent dat de bakstenen zijn hergebruikt. 

Mogelijk was S14 onderdeel van Gebouw E. Wat in dat 

geval de functie ervan geweest kan zijn, is echter niet dui-

delijk. Mogelijk behoorde de fundering tot een constructie 

binnen het pand, zoals een portaal of een trap.

Gebouw D: Nederlands-hervormde school (1887-ca. 1958)

Ten noorden van de schoolmeesterswoning werden 

tijdens CAS01 restanten van Gebouw D aangetroffen 

(afb. 4.20 en 4.23), het gebouw van de christelijke 

lagere school uit 1867, dat werd vergroot in 1887. Van 

de school zijn resten van de zuidelijke, oostelijke en 

noordelijke fundering aangetroffen. Het schoolgebouw 

was vanaf 1887 ca. 6,3 meter breed en zo’n 17 meter 

lang. In de zuidwesthoek lag tegen het schoolgebouw aan 

een uitpandige water- of beerkelder.

De ca. 60 centimeter brede fundering van de zuidelijke 

gevel (S24; deze moet uit 1887 dateren) werd waarge-

nomen over een afstand van 5,9 meter, maar liep aan de 

oostzijde de put uit. Hij was gemetseld van voornamelijk 

fragmenten baksteen in witte mortel.79 Er werden vier 

steenlagen gezien en twee uitkragingen. Daarnaast zijn 

delen van de noordelijke en oostelijke fundering (beide 

S49; deze moeten uit 1867 dateren) van Gebouw D 

aangetroffen, die beide 65 centimeter breed waren. De 

oostelijke fundering is over een afstand van 6,7 meter 

vrij gelegd (afb. 4.23), maar het spoor liep buiten het 

onderzoeksgebied nog verder door naar het zuiden. 

Van deze fundering werden tien baksteenlagen gezien, 

met vijf uitkragingen. Aan de bovenzijde versmalde de 

fundering tot éénsteens breedte. De fundering bestond uit 

uniforme stenen.80

Van de noordelijke fundering werden de twee hoeken 

aangetroffen. Tussen de hoeken resteerde nog slechts een 

uitbraaksleuf (S56). De noordelijke fundering moet oor-

spronkelijk ca. 6,3 meter lang zijn geweest. Op een kaart 

uit 1889 (zie afb. 2.4) is te zien dat het schoolgebouw aan 

de westzijde een kleine uitbouw van ca. 2 bij 4 meter had. 

Hiervan is tijdens CAS01 niets aangetroffen. Wel werd een 

water- of beerkelder (S28) gevonden, die vermoedelijk 

direct ten zuiden van deze uitbouw heeft gelegen (afb. 

4.24). De kelder was 3,75 meter lang en 2 meter breed. 

Het muurwerk was 20 centimeter dik en er waren vijf 

steenlagen zichtbaar, maar waarschijnlijk liep de kelder 

nog dieper door. Het geheel is opgebouwd uit complete 

stenen.81 Op de kelder kwamen twee gresbuizen (S29 en 

S55) uit, wat doet vermoeden dat in de kelder regenwater 

werd opgevangen of dat het een beerkelder is geweest.

In het midden van Gebouw D werd een deel van een spoor 

(S50) aangetroffen. Het was onregelmatig van vorm, 

ca. 90 centimeter breed en bevatte iets mortel en bak-

steengruis. Het is onduidelijk wat de aard en de datering 

van het spoor zijn en of dit iets te maken heeft met het 

schoolgebouw.

Gebouw G: boerderij (1905-ca. 1960)

Direct ten westen van de kosters-/schoolmeesterswoning 

uit 1887 (Gebouw E) werden restanten van het uit 1905 

daterende Gebouw G aangetroffen, de boerderij van de 

familie Wesseling. Hiervan werden de oostelijke fundering 
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Afb. 4.25 Detail van het vlak in put 2, gezien in noordelijke richting. Rechts zijn de fundering (voorgrond) en de keldermuur 
(achtergrond) van Gebouw G te zien.

en de oostelijke keldermuur gevonden (afb. 4.20 en 4.25). 

De fundering (S2) was nog 4,4 meter lang en ging aan 

de zuidzijde over korte afstand de hoek om in westelijke 

richting. De fundering was 45 tot 50 centimeter breed en 

bestond nog uit twee steenlagen. Er was gebruik gemaakt 

van enkel (hergebruikte) kloostermopfragmenten van 

verschillende formaten, waarvan de meeste mortelresten 

vertoonden.82 In het verlengde van de fundering en met 

een tussenafstand van 1,4 meter werd een 5,2 meter 

lange keldermuur (S3) aangetroffen. Zowel aan de noord- 

als zuidzijde ging de muur de hoek om in oostelijke rich-

ting. De keldermuur was 20 centimeter breed, gemetseld 

van zeer hardgebakken stenen en mortel en was aan de 

binnenzijde bepleisterd.83 De kelder was (binnenmaats) 

4,8 meter breed, de lengte kon niet worden vastgesteld. 

Aan de hand van de aangetroffen funderings- en kelder-

restanten kan worden vastgesteld dat de diepte van de 

boerderij ca. 11 meter heeft bedragen. De breedte van het 

pand kan worden afgeleid uit kaartmateriaal. De breedte 

van de voorgevel was eveneens 11 meter, de achtergevel 

was 13 meter breed. In de noordwesthoek kende de 

boerderij een kleine uitbouw, wat dit verschil in breedte 

verklaart 

Waterput (1600-1900) en bakstenen structuur 

(1700-1900)

Aan de westzijde van put 2 werd een waterput aangetrof-

fen (S46; afb. 4.20, 4.26 en 4.27). Deze was aanvankelijk 

nog geheel intact, inclusief de gemetselde koepel. Bij 

het ontgraven van de bouwput werd de bovenzijde van 

de koepel kapotgetrokken. De put bleek nog vol water 

te staan. Daarna zijn er enkele foto’s van de binnenzijde 

van de put gemaakt. Omdat de koepel instabiel was, 

kon de waterput niet nader worden gedocumenteerd. 

De put is vervolgens volgestort met zand en bleef in situ 

bewaard. De diameter van de put was ca. 1,35 meter aan 

de buitenzijde en 1,15 meter aan de binnenzijde. De put 

was minimaal 2,85 meter diep onder het vlak. De koepel 

was gemetseld, de mantel was gestapeld. Het geheel was 

gebouwd van voornamelijk fragmenten van bakstenen van 

‘tweede keuze’ kwaliteit. Omdat de waterput niet nader 

onderzocht kon worden en er daardoor geen baksteen-

maten zijn genoteerd, is het lastig de put te dateren. 

Een datering in de zeventiende eeuw is mogelijk, maar 

de achttiende eeuw is waarschijnlijker. Ook een datering 

in de negentiende eeuw is echter niet uit te sluiten. De 

waterput lag op het perceel waarop in 1832 de herberg 

van G.A. van Dorsten stond. In archiefstukken valt te 

lezen dat de familie Van Dorsten in 1859 mensen op het 

erf moest laten om de waterput schoon te laten maken 

(zie paragraaf 2.3), al is niet zeker of het om dezelfde 

waterput gaat.
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Afb. 4.26 Spoor S47 (voorgrond) en de kapotgetrokken koepel van 
waterput S46. 

Afb. 4.27 De binnenzijde van waterput S46. Op deze foto is te zien 
dat de mantel is opgebouwd van gestapelde baksteenfragmenten 
en complete bakstenen.

De waterput werd deels overdekt door de bakstenen struc-

tuur S47. Dit spoor was 1,25 meter lang en 60 centimeter 

breed en bestond uit fragmenten van zeer verschillende 

bakstenen,84 wat wijst op hergebruik. Er werden twee 

steenlagen gezien, maar mogelijk liep het spoor nog die-

per door. De aard van het spoor is niet duidelijk. Mogelijk 

was het onderdeel van een fundering, een poer, bestrating 

of een vloer. De bakstenen van S47 zijn gedateerd in de 

zeventiende en de achttiende eeuw. Het gaat waarschijn-

lijk om hergebruikte bakstenen, het spoor zou dus jonger 

geweest kunnen zijn. Mogelijk behoorde S47 tot Gebouw 

A, dat uit de achttiende eeuw lijkt te dateren.

Bestrating (1700-1750?)

Ter hoogte van de zuidwesthoek van het schoolgebouw 

uit 1887 (Gebouw D) werd een smal restant van een 

bakstenen bestrating aangetroffen (S32/S48; afb. 4.13 en 

4.28). Het zuidelijke en breedste stuk hiervan was aan alle 

zijden verstoord en was daardoor onregelmatig van vorm. 

Het was nog 5,05 meter lang en maximaal zo’n 1,45 

meter breed. De bestrating bestond uit één steenlaag en 

liep af naar het noorden toe. De bestrating was vervaar-

digd van voornamelijk complete stenen, maar er zijn ook 

enkele fragmenten gebruikt.85 Aan de noordzijde bestond 

een klein deel van de bestrating (S48) uit enkel halve 

kloostermoppen.86 De bakstenen van S32 stammen uit de 

zeventiende eeuw en later. Waarschijnlijk echter gaat het 

om hergebruikt materiaal. De bestrating werd versneden 

door de waterkelder S28 in de hoek van het schoolgebouw 

en is dus ouder dan de waterkelder. Bovendien stond de 

fundering van de oostelijke gevel van Gebouw A gedeelte-

lijk op de bestrating (zie onder). Gebouw A is gedateerd in 

de achttiende eeuw, al is niet duidelijk op welk moment in 

deze eeuw het pand verrees. Mogelijk dateert de bestra-

ting S32/S48 uit de periode 1700-1750.

Gebouw A: een herberg (achttiende eeuw tot 1958)

Ten noordwesten van de bestrating S32 liep een slechts 

éénsteens brede strook van bakstenen met aan de 

oostelijke zijde twee rijen stenen op hun zijkant (S43; 

afb. 4.29) over een afstand van ca. 10,9 meter. Deze 

bakstenen lagen in elkaars verlengde. Halverwege maakte 

deze baksteenrij een knik. Dit deel van de structuur 

bestond uit fragmenten kloostermop.87 De functie van 

de rij bakstenen was aanvankelijk niet duidelijk en de 

structuur deed denken aan een sierrand langs een zand- 

of grindpad. Tijdens de uitwerking van de resultaten 

echter werd de alle-sporenkaart van CAS01 gecombineerd 

met de kadasterkaart van 1832 (zie afb. 8.1). Toen bleek 

de langwerpige structuur S43 samen te vallen met de 

Afb. 4.28 De bestrating S32/S48, gezien vanuit het noorden. 
Rechts van het meetlint ligt fundering S34 van Gebouw A op de 
bestrating.
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Afb. 4.29 Spoor S43, mogelijk onderdeel van de fundering van 
de oostgevel van Gebouw A of een goot hierlangs.

oostelijke zijgevel van Gebouw A, dat in 1832 dienst deed 

als herberg en in bezit was van Gerardus van Dorsten. 

Mogelijk behoorde de rij van platliggende bakstenen van 

S43 nog tot de fundering van dit pand en waren de bak-

stenen op een zijkant hier tegenaan gezet. Het is echter 

waarschijnlijker dat S43 een goot was, gelegen strak 

tegen de gevel van de herberg aan. De opvallende knik 

van S43 kan mogelijk in verband worden gebracht met het 

kleine, rechthoekige uitbouwtje dat op de kadasterkaart 

van 1832 wordt weergegeven op het punt waar de zijgevel 

van de herberg een knik vertoonde. Het aardewerk dat 

werd aangetroffen tijdens het vrij leggen van S43 (vnr. 48) 

dateert grotendeels uit de achttiende eeuw (zie paragraaf 

5.5), hoewel de oudste fragmenten al uit de late zestiende 

of de vroege zeventiende eeuw stammen. De exacte 

context van dit aardewerk is niet duidelijk, maar mogelijk 

bevond het zich in de dichtgegooide funderingssleuf. Dat 

zou waarschijnlijk betekenen dat Gebouw A in de acht-

tiende eeuw is gebouwd. 

Op en rond de bestrating S32/S48 werden restanten 

van een fundering (S31/S34/S41/S42) aangetroffen 

(afb. 4.13). Bovenop S32 was deze fundering (S34) nog 

één steenlaag dik. Het spoor was ca. 2,1 meter lang en 

maximaal 70 centimeter breed. De fundering was in zijn 

geheel gemaakt van halve stenen.88 In het verlengde van 

S34 lag op een afstand van 2,2 meter het meest zuidelijke 

fragment (S31) van de fundering. Dit fragment was rom-

melig opgebouwd en nog 60 bij 65 centimeter groot. Het 

bestond grotendeels uit complete stenen.89

Ten noordwesten van S34 was de fundering (S41/S42) 

twee of drie steenlagen dik. Dit deel van de fundering lag 

oost-west en was nog 1,8 meter lang en maximaal 60 cen-

timeter breed. Aan de westzijde leek de fundering nog net 

de hoek om te gaan in noordelijke richting en evenwijdig 

aan S43 te lopen. De fundering bestond grotendeels uit 

baksteenfragmenten, maar er werden ook enkele com-

plete kloostermoppen aangetroffen.90 Het spoor vormde 

een rommelig geheel. Nadat de alle-sporenkaart van 

CAS01 was gecombineerd met de kadasterkaart van 1832 

(zie afb. 8.1) bleek de fundering samen te vallen met de 

oostelijke zijgevel van Gebouw A op het punt waar deze 

een knik vertoonde. De fundering sloot aan op het lang-

werpige spoor S43 (zie boven), dat ook met de oostelijke 

gevel van Gebouw A in verband gebracht kan worden. 

Betonnen bak (1900-1950)

In de ca. 2 meter brede steeg tussen de kosters-/

schoolmeesterwoning (Gebouw E) aan de zuidzijde en de 

christelijke lagere school (Gebouw D) aan de noordzijde 

werd een bak van gewapend beton aangetroffen (S17; afb. 

4.20). Deze was oost-west georiënteerd en had afmetin-

gen van 2,20 bij 1,15 meter. De wanden waren 6 centime-

ter dik, de diepte is niet bekend. Twee oostelijker gelegen 

gresbuizen kwamen hier mogelijk op uit, maar zeker is 

dat niet. Deze buizen (S18 en S19) hadden een diameter 

van 20 centimeter, een onderlinge afstand van 10 

centimeter en liepen door buiten het opgravingsterrein. 

De bak was waarschijnlijk bedoeld voor het opvangen van 

regenwater. In dat geval konden de gresbuizen dienen als 

watertoevoer, maar een functie als afvoer is ook mogelijk. 

Wanneer de bak te vol was, kon het overtollige regenwater 

via de gresbuizen naar andere putten of een sloot worden 

geleid. De betonnen bak lag nagenoeg tegen de noorde-

lijke fundering van de kosters-/schoolmeesterswoning 

uit 1887 en moet zijn aangelegd toen deze woning in 

gebruik was. In 1904 verhuisde de Nederlands-hervormde 

school naar een nieuw gebouw aan de Zandweg 97 en 

werd het oude schoolgebouw ten westen van de kapel ver-

kocht aan de familie Wesseling (wonende in de naburige 

boerderij: Gebouw G) en in gebruik genomen als opslag- 

en werkplaats. In 1930 werd het kostershuis verkocht aan 

de Vereniging Het Groene Kruis en ging de wijkverpleeg-

ster er wonen. Mogelijk werd de betonnen bak aangelegd 

op één van deze twee momenten.

4.5 Gebouwen ten westen van Café 
de Meernbrug (put 3)

Aan de westzijde van de Castellumlaan werden in put 

3 nog meer resten van de historische dorpskern vrij 

gelegd. Op deze kleine oppervlakte (maximaal 5 bij 

12 meter) werden sporen van drie of vier gebouwen 
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Keldermuur

Uitbraak

Legenda:

Reconstructie

Keldervloer

Poer

Gebouw L

Fundering

Fundering

Reconstructie

Reconstructie

Gebouw H

Keldermuur
Gebouw M

Afb. 4.30 De drie gebouwen H, L en M in put 3.

Aard spoor Aantal

Fundering 8
Keldermuur 5
Los blok metselwerk 1
Poer 1
Vlijlaag 1
Vloer 1
Gresbuis 1
Totaal 18

Spoornr.

3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14 
1, 5, 8, 17, 18 
2
16
13
6
15

Tabel 4.3 Sporenoverzicht put 3.
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Afb. 4.31 Het restant van de noordelijke (S13/S14) en westelijke fundering (S11/S12) van Gebouw L in put 3, gezien in zuidwestelijke 
richting. Rechtsboven is gresbuis S15 te zien, waarvan de aanleg vermoedelijk heeft geleid tot het afbreken van een groot deel van de 
noordelijke fundering. 

aangetroffen, gelegen ten westen van het voormalige Café 

de Meernbrug. Op deze plek stond in ieder geval vanaf 

1744 een woning met ten westen daarvan een smederij. 

Waarschijnlijk behoort een deel van de in put 3 aangetrof-

fen resten, die in de achttiende en negentiende eeuw 

zijn gedateerd, tot deze woning. In put 3 zijn achttien 

spoornummers uitgedeeld (tabel 4.3). Het merendeel 

daarvan bestaat uit funderingen en keldermuren, maar er 

is ook een vloerrestant gedocumenteerd.

Gebouw L (1700-1800?)

In het noorden van put 3 werd restanten van het oudste 

gebouw in deze put gedocumenteerd (afb. 4.30 en 4.31). 

Hiervan werd een deel van de noordelijke, de westelijke en 

de zuidelijke fundering en resten van een keldertje aange-

troffen. Van de noordelijke fundering (S14) was nog een 

70 centimeter lang en ca. 45 centimeter breed fragment 

aanwezig. Aan beide zijden was deze fundering verstoord, 

vermoedelijk tijdens de aanleg van gresbuis S15, die 

doorgelopen heeft in oostelijke richting. Er waren van 

S14 nog twee baksteenlagen aanwezig, met daaronder 

een dun laagje geel zand. De fundering was opgebouwd 

uit voornamelijk complete stenen.91 Gezien de aanwezig-

heid van mortelresten aan de onderzijde van de onderste 

baksteenlaag kan worden vermoed dat de bakstenen zijn 

hergebruikt. Ten westen van S14 bevond zich het ca. 35 

tot 45 cm brede en ca. 2,45 meter lange spoor S13. Dit 

was een baantje van geel zand, waarop oorspronkelijk de 

fundering S14 heeft gelegen. Het zandbaantje liep door 

onder de westelijke fundering van Gebouw L (S11/S12). 

Het onderste deel van deze westelijke fundering (S11) 

was nog 4,2 meter lang, 45 tot 50 centimeter breed en 

bestond uit twee steenlagen. Het bovenste deel van de 

fundering (S12) was nog over een afstand van 1,2 meter 

aanwezig, was éénsteens breed (ca. 22 centimeter) en 

bestond nog uit twee steenlagen. Zowel S11 als S12 was 

vervaardigd van complete en tamelijk uniforme bakste-

nen, die vermoedelijk alle zijn hergebruikt.92 Het restant 

van de zuidelijke fundering (S4) was 1,6 meter lang, maar 

het spoor liep aan de oostzijde de put uit. De fundering 

was ca. 45 centimeter breed en vier steenlagen hoog. Op 

basis van de drie funderingen kan worden bepaald dat het 

gebouw (buitenmaats) 5,6 meter diep was (noord-zuid), 

terwijl de breedte (oost-west) in ieder geval meer dan 3,55 

meter bedragen moet hebben.

Aan de zuidzijde van Gebouw L werden restanten van 

een kleine en ondiepe kelder aangetroffen (afb. 4.32). 

De noordelijke keldermuur (S8) stond op de éénsteens 

brede fundering S7. Van deze fundering is alleen de 

bovenste baksteenlaag in het zicht gekomen.93 Van de 

halfsteens brede keldermuur S8 waren nog vijf bak-

steenlagen aanwezig. Deze keldermuur was opgebouwd 

uit enkel baksteenfragmenten en was aan de zuidzijde 
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bepleisterd.94 Ook van de zuidelijke keldermuur werd een 

restant aangetroffen (S5). Deze éénsteens brede muur was 

vervaardigd van complete bakstenen, stond op fundering 

S4 en was nog zes baksteenlagen hoog.95 De zuidelijke 

keldermuur S5 was breder dan de noordelijke keldermuur 

S8 omdat S5 tevens de buitengevel van het pand moest 

dragen. Keldermuur S5 was aan de noordzijde bepleisterd. 

De kelder was (binnenmaats) ongeveer 1,03 meter diep 

(noord-zuid), maar de lengte (oost-west) kon niet worden 

bepaald. Aan de westzijde was de kelder namelijk volledig 

verstoord, terwijl deze aan de oostzijde buiten de put 

verder ging. De kelder was in ieder geval langer dan 1 

meter. 

Tussen beide keldermuren lag vloer S6, bestaande uit 

één laag bakstenen op een bed van mortel.96 De boven-

kant van de keldervloer lag slechts zo’n 58 centimeter 

onder het niveau van het aangrenzende trottoir langs de 

Castellumlaan. Op de keldervloer en tegen de zuidelijke 

keldermuur (tevens buitenmuur) aan stond het kleine 

poertje S16 (afb. 4.30 en 4.33), dat uit een latere fase 

moet stammen. Deze was 20 bij 20 centimeter en bestond 

nog uit vier baksteenlagen met daarbovenop een grijs-

bakkende plavuis. Het poertje was rommelig gemetseld 

met harde mortel. Het stond koud tegen de zuidelijke 

Afb. 4.32 Het kleine keldertje aan de zuidzijde van Gebouw L, gezien in oostelijke richting. Duidelijk zichtbaar zijn de beide keldermuren 
met hun fundering (S8/S7 links en S5/S4 rechts), de keldervloer (S6) en het latere poertje (S16), dat op de keldervloer was geplaatst. 
Rechts van de kelder bevindt zich de jongere fundering S3 van Gebouw H, die gedeeltelijk over S4 heen gaat. 

Afb. 4.33 Het poertje S16 op de keldervloer S6, gezien in 
zuidoostelijke richting.
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Afb. 4.34 De twee restanten (S3 en S10) van de noordelijke fundering van Gebouw H, gezien in noordelijke richting.

buitenmuur aan en was niet bepleisterd. Mogelijk diende 

het als poot voor een plank. 

De drie funderingen en de twee keldermuren van Gebouw 

L zijn vervaardigd van tamelijk uniforme bakstenen, die 

op basis van hun formaten (ca. 22½x11x4 centimeter) 

dateren uit de achttiende eeuw of de negentiende eeuw. 

De bakstenen zijn vermoedelijk hergebruikt. Toch zou 

Gebouw L wel eens uit de achttiende eeuw kunnen date-

ren. Het bevond zich ten noorden van de latere woning 

van de smid (Gebouw H; zie onder) en was mogelijk een 

voorloper hiervan.

Gebouw H (voor 1744?)

Ten zuiden van Gebouw L werden twee restanten (S3 

en S10) van de noordelijke fundering van een jonger 

gebouw aangetroffen. Wanneer de alle-sporenkaart van 

CAS01 op de kadastrale kaart van 1832 wordt geplot 

(zie afb. 8.1), blijkt dat deze fundering samenvalt met 

de noordelijke fundering van de woning (Gebouw H) van 

de smid. Fundering S10 was mogelijk de noordwesthoek 

van dit pand. Het was nog 1,10 meter (oost-west) bij 1 

meter (noord-zuid) en bestond uit vier steenlagen. Het 

waren grotendeels gebroken en hergebruikte stenen.97 

Mogelijk was aan de zuidzijde van S10 nog de aanzet 

van de westelijke fundering te zien. Op een afstand van 

1,1 meter ten oosten van S10 bevond zich een tweede 

restant (S3) van de noordelijke fundering van Gebouw H. 

Dit werd waargenomen over een afstand van 1,70 meter, 

maar aan het oosten liep de fundering de put uit. De 

fundering was zo’n 50 cm breed en er waren vijf steenla-

gen te zien, maar de fundering liep mogelijk dieper door. 

Ook S3 was vervaardigd van grotendeels gebroken en 

hergebruikte stenen. Alleen in de bovenste baksteenlagen 

werden complete stenen aangetroffen.98 Zowel S10 als 

S3 was gemetseld met zandige mortel. Aangezien de 

oost- en zuidgevel niet zijn aangetroffen, kan er over de 

afmetingen van het pand niets worden gezegd. Tijdens 

het vrij leggen van de resten werd gezien dat fundering 

S3 gedeeltelijk op fundering S4 van Gebouw L lag (zie afb. 

4.32). Dat betekent dat Gebouw H de jongste van de twee 

is. Toch lijkt ook Gebouw H reeds op een tekening uit 

1744 te worden afgebeeld (zie afb. 2.2), samen met onder 

andere het naastgelegen buurpand Gebouw F. Dat zou 

betekenen dat ook Gebouw H uit de eerste helft van de 

achttiende eeuw dateert.

Gebouw M (eind negentiende tot begin twintigste eeuw)

In put 3 werden delen van een noordelijke en westelijke 

keldermuur aangetroffen, het overige deel van de kelder 

lag buiten het onderzoeksgebied. Deze kelder lijkt bin-

nen Gebouw H te vallen en mogelijk betreft het één het 

hetzelfde gebouw.
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Afb. 4.35 Een deel van de noordelijke keldermuur van Gebouw M. Op de foto is te zien dat de keldermuur aan de binnenzijde bepleisterd 
was.

Afb. 4.36 De twee kleine fragmenten van de westelijke keldermuur 
van Gebouw M.

De noordelijke keldermuur (S1) was nog 1,4 meter lang en 

ging aan de westzijde de hoek om in zuidelijke richting 

(afb. 4.35). De muur was 24 centimeter breed en er wer-

den zes steenlagen gezien, maar de bodem van de kelder 

kwam niet in beeld. De westelijke keldermuur was nu nog 

halfsteens breed, maar de muur was aan de buitenzijde 

afgebroken en is mogelijk breder geweest. Fundering 

S1 bestond voornamelijk uit complete bakstenen.99 De 

noordelijke en westelijke keldermuur waren aan de bin-

nenzijde bepleisterd. In de vulling van de dichtgegooide 

kelder werd een brok metselwerk (S2) aangetroffen, dat 

daar vermoedelijk tijdens de sloop van het pand terecht is 

gekomen.

Ongeveer 2 meter ten zuiden van S1 zijn nog twee kleine 

fragmenten van de westelijke keldermuur aangetroffen 

(S17 en S18). Beide waren gemetseld van enkel baksteen-

fragmenten en waren aan de binnenzijde (=oostzijde) 

bepleisterd.100 Vooral bij S18 was goed te zien dat het 

pleister ooit lichtblauw geschilderd is geweest (afb. 4.37). 

Restant S18 was aan de bovenzijde voorzien van een rij 

bekapte, wigvormige bakstenen, die waarschijnlijk de 

aanzet van het keldergewelf hebben gevormd, vermoede-

lijk een tongewelf. De kelder had een minimale breedte 

van 1,35 meter, de lengte moet meer dan 3,55 meter zijn 
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Afb. 4.37 Detail van keldermuurfragment S18, gezien in 
westelijke richting. Op deze foto is te zien dat de muur aan de 
binnenzijde was voorzien van blauw geschilderde pleister. 

geweest. Op basis van de harde bakstenen, de kleur van 

de mortel en de steenformaten zijn de kelderresten geda-

teerd aan het eind van de negentiende eeuw. Een datering 

in het begin van de twintigste eeuw is echter ook moge-

lijk. Gezien deze datering moet de kelder bij Gebouw H 

hebben behoord, aangezien deze op 1832 reeds wordt 

weergegeven en tot de jaren zestig van de twintigste eeuw 

heeft bestaan.

Een overig spoor uit de nieuwe tijd in put 3

In het meest westelijke deel van put 3 werd het oostelijke 

deel van fundering S9 aangetroffen, de westzijde ervan 

ging schuil achter de putwand (afb. 4.30 en 4.38). Er werd 

1,3 meter van het ca. 40 cm brede metselwerk vrij gelegd. 

Van de fundering werden drie steenlagen gezien, maar 

mogelijk liep hij nog dieper door. Er waren twee uitkra-

gingen aanwezig aan de oostzijde van S9. De bovenste 

laag bestond uit complete stenen, terwijl de onderste twee 

lagen waren opgebouwd uit fragmenten.101 Het gaat om 

hardgebakken stenen van goede kwaliteit. Opmerkelijk 

was dat er in de bovenste laag twee complete misbaksels 

waren verwerkt (vnr. 50). Een datering in de achttiende 

eeuw is voor S9 het meest waarschijnlijk. Mogelijk hoorde 

de fundering bij de smederij van Gebouw H.

Afb. 4.38 Fundering S9, gezien in westelijke richting.
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5 Aardewerk en kleipijpen

 Arjan den Braven

Tijdens het veldwerk is een kleine hoeveelheid steengoed, 

aardewerk en porselein verzameld, in totaal 170 fragmen-

ten. Dit keramische vaatwerk wordt verder als aardewerk 

aangeduid. Daarnaast zijn 46 fragmenten van pijpaarden 

tabakspijpen gevonden; zij worden in paragraaf 5.6 

besproken.

5.1 Onderzoeksmethode

Het aardewerk is gedetermineerd volgens het in 1989 

geïntroduceerde classificatiesysteem voor laat- en post-

middeleeuws aardewerk en glas, dat beter bekend staat 

als het Deventer-systeem.102 Gezien de geringe omvang 

van het vondstcomplex en het ontbreken van nieuwe 

typen (althans van archeologisch complete exemplaren) is 

afgezien van een catalogus volgens het Deventer-systeem. 

Voor determinatie is het materiaal per spoor ingedeeld 

in schervenfamilies.103 Hierbij is het aardewerk volgens 

verschillende methoden gekwantificeerd op basis van:

- het aantal fragmenten (n), exclusief recente breuken en 

opgedeeld naar randen, wanden, bodems en additieven 

(oren/tuiten/etc.);

- het Maximum Aantal Exemplaren (MaxAE), waarbij 

in principe alleen aan elkaar passende fragmenten tot 

hetzelfde exemplaar zijn gerekend;

- het Minimum Aantal Exemplaren op basis van randen 

(MinAE_rand) en bodems (MinAE_bodem);

- het geschat aantal potequivalenten (ofwel estimated 

vessel equivalents) op basis van het bewaard gebleven 

randpercentage (eve);104

- het gewicht (in gram).

5.2 Conservering en 
informatiewaarde

In totaal zijn 170 aardewerkscherven verzameld met 

een gezamenlijk gewicht van bijna 4,7 kg. Hiervan is het 

merendeel afkomstig uit put 2 (n=140). Het totale vondst-

complex omvat maximaal 146 exemplaren. Op basis van 

de randfragmenten zijn minimaal 56 exemplaren verte-

genwoordigd; bij de bodemfragmenten ligt dit aantal een 

stuk lager (MinAE_bodem=36). Onafhankelijk van de wijze 

van kwantificeren bestaat het gros uit roodbakkend aarde-

werk. Verder zijn scherven van steengoed met glazuur/en-

gobe, witbakkend aardewerk, majolica, faience, Europees 

porselein en industrieel wit aanwezig (tabel 5.1; afb. 5.1). 

Slechts één aardewerkfragment dateert vermoedelijk uit 

de late middeleeuwen. Het gaat om een wandfragment 

steengoed uit Langerwehe, waarschijnlijk van een kan uit 

de vijftiende of de eerste helft van de zestiende eeuw. 

Het overige materiaal lijkt uitsluitend uit de nieuwe tijd te 

dateren en dan met name uit de (late) zeventiende en de 

achttiende eeuw.

De conservering van het aardewerk is redelijk. Het gemid-

delde gewicht per scherf is 27 gram. Om meer kwantita-

tieve uitspraken te kunnen doen over de conservering is 

een inschatting gemaakt van de breukfactor en compleet-

heid van het totale aardewerkassemblage. De breukfactor 

geeft een beeld van het aantal scherven waarin potten 

zijn gebroken. Dit kan worden berekend door het aantal 

scherven te delen door het geschat aantal potequivalenten 

(eve). Afgerond op hele scherven – halve scherven bestaan 

immers niet – komt de breukfactor neer op 28 (scherven 

per pot). De breukfactor echter kan sterk per bakselgroep 

verschillen. Door de geringe hoeveelheid materiaal kan de 

breukfactor buiten die van roodbakkend aardewerk echter 

niet goed afzonderlijk worden bepaald. Wat dat betreft 

is de compleetheid van het totale aardewerkassemblage 

informatiever. De compleetheid is berekend door het 

totale eve te delen door het MinAE_rand. Dit komt neer 

baksel code n MaxAE MinAE_rand MinAE_bodem eve gewicht (g)

steengoed met glazuur/engobe s2 11 10 1 3 0,07 345
roodbakkend aardewerk r 106 92 36 18 3,45 3676
witbakkend aardewerk w 13 12 5 3 0,51 159
majolica m 5 5 3 1 0,15 86
faience f 23 18 5 6 0,97 260
europees porselein ep 1 1 1 1 0,06 15
industrieel wit iw 4 4 1 1 0,08 24
creamware/pearlware iw 7 4 4 3 0,93 105

170 146 56 36 6,22 4669

Tabel 5.1 Samenstelling van het (post)middeleeuwse aardewerk opgedeeld naar baksel.
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Afb. 5.1 Relatieve verdeling tussen de verschillende 
bakselgroepen per methode van kwantificeren. 

n
=170

MaxAE 
= 146
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op een waarde van 0,11. Gemiddeld is dus ca. 11% van 

de potten bewaard gebleven. Het materiaal is afkomstig 

uit sporen (n=88), de bovengrond (n=64) en uit recente 

verstoringen of stort (n=18). Het moge duidelijk zijn dat 

van een gesloten vondstcomplex geen sprake is. De infor-

matiewaarde van het aardewerk is daarom vrij gering. Het 

aardewerk wordt verder per context besproken, waarbij de 

nadruk ligt op de samenstelling en datering.

5.3 Aardewerk uit bovenlaag

In put 2 zijn uit de bovengrond (S1001) in totaal 64 

aardewerkscherven verzameld. Het omvat steengoed met 

glazuur/engobe, roodbakkend aardewerk, witbakkend 

aardewerk, majolica en faience (tabel 5.2). Het gaat zoals 

verwacht om sterk gefragmenteerd materiaal uit diverse 

perioden. Het oudste materiaal dateert uit de late zes-

tiende tot en met de eerste helft van de zeventiende eeuw, 

waaronder majolicaborden (m-bor-) met een decoratie in 

Hollands-Italiaanse stijl, Chinees-Hollandse stijl. Het gros 

lijkt echter uit de late zeventiende en de achttiende eeuw 

te dateren. Van met name het roodbakkende aardewerk 

kan echter niet worden uitgesloten dat ook materiaal uit 

de negentiende eeuw aanwezig is. Dit geldt vooral voor 

kleine, verder niet indicatieve wandfragmenten.

5.4 Aardewerk bij de fundering 
van de middeleeuwse Sint 
Anthoniskapel

Bij het vrij leggen van een middeleeuwse poer (put 1, S4) 

met spaarboogaanzet (put 1, S1) zijn acht aardewerk-

scherven gevonden (vnr. 51). De poer met spaarboog-

aanzet is mogelijk de fundering van de middeleeuwse 

Sint Anthoniskapel, de voorloper van de huidige 

Marekerk. De exacte context van het aardewerk is niet 

helemaal duidelijk. Het aardewerk bestaat uit roodbak-

kend aardewerk en industrieel wit (tabel 5.3). Onder het 

roodbakkend aardewerk bevinden zich fragmenten van 

een bord en mogelijk ook grapes. Dit materiaal dateert 

waarschijnlijk uit de zeventiende en/of achttiende eeuw. 

Een randfragment van een roodbakkende kan dateert uit 

de negentiende eeuw. De binnenzijde van de kan is egaal 

geel, terwijl de buitenzijde door de toevoeging van man-

gaanoxide aan het loodglazuur donkerbruin is gekleurd. 

Het industrieel wit bestaat uit een bodemfragment van 

een bord en een wandfragment van een thee-/koffiekopje. 

De buitenzijde van het kopje is versierd met een persreliëf 

van blauwe en witte blokjes en banden. In Nijmegen is een 

kopje met identieke versiering gevonden, dat basis van 

de context uit de periode 1875-1915 dateert.105 Een deel 

Tabel 5.2 Tellijst van het aardewerk 
uit de bovengrond van put 2 
(S1001).

type n MinAE_rand

s2-kan- 2 -
s2-pot- 1 1
r-bor- 2 -
r-bor-6 cf 3 1
r-gra- 6 3
r-gra-? 1 -
r-kan-? 1 1
r-kom- 1 1
r-kop- 2 1
r-kop-? 1 1
r-kop-4 1 1
r-lek- 1 -
r-oli- 1 -
r-pot- 2 2
r-tes- 2 1
r- 16 -
w-kop- 1 1
w-oli-? 1 -
w-pis-? 2 2
w-ver- 1 1
w-zal- 1 1
w- 3 -
m-bor- 4 2
m-bor-/kom- 1 1
f-bor- 5 2
f-kop- 1 -
f- 1 -
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van het materiaal dat bij de middeleeuwse fundering is 

gevonden, dateert dus duidelijk uit de negentiende en/of 

(vroeg) twintigste eeuw. Gezien deze late datering is het 

niet aannemelijk dat het aardewerk afkomstig is uit de 

insteek van de middeleeuwse fundering. Eerder gaat het 

om materiaal dat bij de bouw van de latere Marekerk in de 

grond is terechtgekomen.

type n MinAE_rand
s2-fle-4/9 1 -
r- 1 -
iw-kop- 1 -
iw- 1 -

Tabel 5.3 (links) Tellijst van het aardewerk gevonden bij 
middeleeuwse poer (put 1, S4) met spaarboogaanzet (put1, S1), 
mogelijk fundering van middeleeuwse Sint Anthoniskapel (vnr. 
51).
Tabel 5.4 (rechts) Tabel 5.4 Tellijst van het aardewerk uit de 
funderingsinsteek van de Marekerk (put 1, S2, vnr. 52).

type n MinAE_rand
r-bor- 2 1
r-gra-? 2 -
r-kan- 1 1
r- 1 -
iw-bor-? 1 1
iw-kop-2? 1 -

5.5 Aardewerk uit de insteek van de 
Marekerk 

Uit de vulling van de muurinsteek van de huidige kerk 

(put 1, S2) zijn vier aardewerkscherven verzameld (vnr. 

52). Het gaat om een oorfragment van een cilindervor-

mige mineraalwater-/jeneverfles, een wandfragment 

roodbakkend geglazuurd aardewerk en twee fragmenten 

industrieel wit (tabel 5.4). Het aardewerk dateert uit de 

(late) negentiende en/of de vroege twintigste eeuw. Een 

bodemfragment industrieel wit laat zich op basis van het 

beeldmerk nauwkeurig dateren. Het gaat om een thee- of 

koffiekopje met aan de binnenzijde een paarse printdeco-

ratie van een vlinder op een bloem. Het is gemaakt in het 

Maastrichtse bedrijf van Petrus Regout. Aan de onderzijde 

is de kop voorzien van het drieregelige, zogenoemde 

‘kleine’ Sphinx-merk met de toevoeging ‘Made in Holland’ 

(beeldmerk Polling 90B). Dit beeldmerk is gebruikt vanaf 

ca. 1892 tot in ieder geval 1930 en in incidentele gevallen 

ook nog daarna.106 In het kader bevindt zich een breuk 

onder de eerste letter ‘a’ van het woord ‘Maastricht’. Op 

basis van de ‘breukdatering’ is het kopje in 1899 ge-

maakt.107 Deze terminus post quem sluit goed aan bij de 

bouwdatum van de Marekerk (1912-1913).

5.6 Aardewerk geassocieerd met 
Gebouw A

Het grootste deel van het aardewerk (n=76) is gevonden 

bij het vrij leggen van een smal bakstenen spoor (put 2, 

S43). Mogelijk is dit een deel van de oostelijke fundering 

van Gebouw A of een goot langs deze fundering. Het 

materiaal is vooral afkomstig uit de grond direct boven 

S43. Het gaat om steengoed met glazuur/engobe, 

roodbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk, faience 

en industrieel wit (tabel 5.5). Ook in dit geval is materiaal 

uit verschillende perioden aanwezig. De oudste stukken 

dateren uit het einde van de zestiende en/of het begin van 

de zeventiende eeuw, waaronder meerdere fragmenten 

van een fraai kobaltblauw gedecoreerde steengoed-kan uit 

het Belgische Raeren (afb. 5.2: nr. 1). Helaas kan het type 

niet worden bepaald, daarvoor is de kan te fragmentarisch 

bewaard gebleven. De kan heeft in ieder geval op de 

buik een brede band met ingegrifte ranken en gestem-

pelde bloemen, onderbroken door een ovale applique 

met wapenschild, waarschijnlijk dat van het graafschap 

Ravensberg met het omschrift ‘[.]HAN’. Het onderste deel 

van de buik is bedekt met cannelures en gestempelde 

decoratieve banden. In de collectie van het Rijksmuseum 

te Amsterdam bevindt zich een complete kan met 

vergelijkbare decoratie (afb. 5.3).108 Dit stuk dateert uit 

1612 of kort daarna. Een ander type steengoed-kan, maar 

wel met vrijwel dezelfde decoratie, is in 1995 gevonden 

op de Vrouwjuttenhof in Utrecht (afb. 5.4). Dit exemplaar 

dateert uit 1604. Op basis van bovenstaande parallellen 

dateert de steengoed-kan van Castellumlaan waarschijnlijk 

uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw.

Het overige aardewerk dat met S43 in put 2 is geas-

socieerd, dateert in hoofdzaak uit de achttiende eeuw. 

Hieronder bevinden zich enkele completere stukken, zoals 

een roodbakkende kop met gele slibversiering (r-kop-4; 

afb. 5.2: nr. 2), een blauw gedecoreerd faience kopje 

(f-kop-1; afb. 5.2: nr. 3) en enkele stukken in Engeland 

gemaakt industrieel wit, namelijk een onderzetschoteltje 

(iw-bor-3; afb. 5.2: nr. 4) en twee kopjes (iw-kop-1; afb. 

5.2: nr. 5 en 6). Hoewel van het industrieel wit de lichtgele 

stukken nog tot creamware mogen worden gerekend, 

behoren de ivoorkleurige eerder tot queensware.109 Het 

gaat in ieder geval om vroeg industrieel wit uit grofweg 

het laatste kwart van de achttiende eeuw.

Tabel 5.5 Tellijst van het aarde-
werk geassocieerd met S43 in put 
2.

type n MinAE_rand
s2-fle-/kan- 1 -
s2-kan- 3 -
s2- 2 -
r-bor- 6 1
r-bor-10 cf 2 2
r-bor-17 cf 4 4
r-dek-27 cf 1 1
r-gra- 1 -
r-kan-? 1 1
r-kop- 2 1
r-kop-4 4 1
r-kop-4? 1 -
r-kop-4 cf 2 1
r-pot- 4 -
r-tes- 2 2
r- 15 1
w-gra- 1 -
w-zal- 1 -
w- 1 -
f-bor- 4 -
f-bor-d 4 -
f-kom- 1 1
f-kom-? 1 -
f-kop-1 4 1
f-plo- 1 1
iw-bor-3 2 1
iw-kop-1 5 3
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Afb. 5.2 Selectie van het aardewerk geassocieerd met S43 in put 2 (vnr. 48). 
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5.7 Tabakspijpen

Gedurende het onderzoek CAS01 zijn 46 fragmenten van 

pijpaarden tabakspijpen gevonden. Het gaat vooral om 

weinig indicatieve steelfragmenten (n=33). Het materiaal 

is gedetermineerd volgens het door Don Duco beschreven 

Deductief dateringssysteem.110

Onder de pijpenkoppen bevinden zich twee exemplaren 

met een dubbelconisch ketelmodel. Beide zijn gevonden 

bij het vrij leggen van S43 in put 2. Ze dateren uit de ze-

ventiende eeuw. Het gaat om pijpen van vrij geringe kwa-

liteit, die waarschijnlijk in Utrecht zijn vervaardigd. Ook 

de vijf pijpenkoppen met een trechtervormig ketelmodel 

behoren tot slecht afgewerkte, goedkope producten, die 

mogelijk eveneens in Utrecht zijn gemaakt. De pijpen met 

een trechtervormig ketelmodel dateren uit de periode van 

ca. 1690 tot 1730/1750.

De overige pijpenkoppen hebben een ovaal ketelmodel en 

dateren grofweg uit de periode van 1740 tot 1860. Eén 

daarvan is gezien het zijmerk ‘gekroonde ooievaar’ en 

de initialen HVS gemaakt in het bedrijf van de Utrechtse 

pijpenmaker Hendrik Versluijs ‘de jonge’ (1755/1764-

1772/1784).111 De pijp is gevormd in een versleten mal 

en slordig afgewerkt en hij behoort tot de goedkopere 

producten van ‘grove’ kwaliteit. Deze pijp is eveneens 

gevonden bij het vrij leggen van S43 in put 2. De in Gouda 

vervaardigde pijpen zijn beduidend beter afgewerkt en 

behoren tot de zogenoemde ‘fijne’ kwaliteit. Hierbij is 

de ketel zorgvuldig gepolijst ofwel ‘geglaasd’ en is de 

ketel voorzien van een volledige filtradering. De bij een 

fundering (put 1, S1) gevonden ovale pijpenkop bevat een 

hielmerk: AM gekroond. Dit merk is in Gouda in gebruik 

geweest in de periode van 1667 tot 1856/1858.112 Op 

basis van de bijmerken dateert deze pijp in ieder geval 

van na het op 4 maart 1740 door de Staten van Holland 

en West-Friesland verleende octrooi waarbij Goudse pijpen 

van ‘fijne’ of mindere kwaliteit op beide zijden van de hiel 

voorzien moesten zijn van een Gouds wapenschild en de 

letter ‘S’. Pijpmakers van buiten Gouda werd verboden 

dit bijmerk op hun pijpen te plaatsen op een boete van 

600 gulden.113 Bij S43 in put 2 is eveneens een Goudse 

pijpenkop van ‘fijne’ kwaliteit gevonden. Dit exemplaar 

is voorzien van het hielmerk ‘93 gekroond’, een merk 

dat in Gouda helaas erg lang is gebruikt (1602/1695-

1873/1875).114 Op basis van het vol-ovale ketelmodel 

en de aanwezige bijmerken kan deze pijp echter wat 

nauwkeuriger worden gedateerd, namelijk in de periode 

van 1740 tot 1815.

Afb. 5.3 Een steengoed kan met een hoogte van 32,7 
centimeter uit de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam 
(objectnummer BK-NM-2013).

Afb. 5.4 Fragment van een steengoed-kan aangetroffen op de 
Utrechtse Vrouwjuttenhof in 1995 (vnr. 20).
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6 Metaal

 Nils Kerkhoven

Metaalsoort Aantal
Koper/brons/messing(Cu-legering) 37
IJzer (Fe) 20
Lood (Pb) 10
Zilver (Ag) 1
Zink (Zn) 1
Aluminium (Al) 2
Totaal 71

Tabel 6.1 Overzicht van aantallen per metaalsoort.

6.1 Inleiding

Tijdens de archeologische begleiding van CAS01 zijn 

71 metaalvondsten aangetroffen. Nagenoeg alle metaal-

vondsten zijn afkomstig uit de bouwvoor, uit de stort of 

uit verstoorde lagen en komen dus niet uit een gesloten 

archeologische context. Toch kunnen op basis van de 

metaalvondsten globale uitspraken worden gedaan over 

de datering van de bewoning binnen het plangebied 

van CAS01. In onderstaande rapportage worden eerst 

kort de materiaalbasis en de vondstconditie besproken. 

Vervolgens worden de metaalvondsten voor de overzich-

telijkheid per functiecategorie beschreven, waarbij zo 

mogelijk hun functie en datering worden genoemd. 

6.2 Materiaal en vondstconditie

De metaalsoorten zijn optisch bepaald (tabel 6.1). Het 

merendeel van de metaalvondsten is vervaardigd van 

een koperlegering, gevolgd door ijzer, lood, zilver, zink 

en aluminium. De conditie varieerde van matig tot goed. 

Enkele vondsten van een koperlegering waren voorzien 

van een egale, groene patina. De meeste vondsten beza-

ten echter enige mate van lichte corrosie. Naast enkele 

objecten met aantasting door putcorrosie is er bij enkele 

vondsten bronspest geconstateerd. De vondsten van zilver 

en lood waren over het algemeen in goede conditie en ver-

toonden nauwelijks aantasting door corrosie. De conditie 

van de ijzeren objecten is zeer slecht te noemen. Op een 

uitzondering na vertonen deze alle een dikke corrosielaag 

en in veel gevallen zijn grote delen van het oorspronke-

lijke object in corrosie omgezet. 

6.3 Resultaten

De 71 metalen voorwerpen van CAS01 zijn onderverdeeld 

in de onderstaande functiegroepen:

- Handel (n=19)

- Gebouw (n=18)

- Kledingaccessoires en sieraden (n=9)

- Wapens (n=4)

- Kook- en eetgerei (n=5)

- Nijverheid, ambacht en industrie (n=4)

- Overig (n=12)

6.3.1 Handel

Munten

Er zijn achttien munten gevonden (tabel 6.2 en afb. 6.1). 

Meer dan de helft hiervan bestaat uit de veel voorko-

mende koperen duiten uit de zeventiende eeuw, die in 

veschillende plaatsen in verschillende provincies zijn 

gemunt. De enige zilveren munt is een dubbele wapen-

stuiver van Holland, geslagen in 1677 (vnr. 9).

De oudste en wat minder vaak voorkomende munten zijn 

twee vroege duiten van de stad Utrecht (vnr. 25 en 33) 

en een zogeheten Hollandse penning (vnr. 5).115 De twee 

vroege duiten zijn van biljoen. De muntstempels met 

de opschriften zijn door corrosie, zwakke muntslag of 

slijtage door gebruik niet goed of slechts nog gedeeltelijk 

leesbaar. De stempel op de voorzijde is een afbeelding 

van een (gedeeltelijk binnen een cirkel staande) engel, die 

het wapenschild van de stad Utrecht voor zich vasthoudt. 

Het randschrift luidt: CIVITAS TRAIECT (stad Utrecht). De 

stempel op de keerzijde is een voorstelling van (gedeelte-

lijk binnen een cirkel staande) Sint Maarten te paard, die 

met een zwaard een gedeelte van zijn mantel afsnijdt. Het 

randschrift luidt: AN DN I (anno Domini) + een jaartal. De 

jaartallen van de twee duiten van CAS01 zijn echter niet 

meer leesbaar. Dit type Utrechtse duit is geslagen in de 

periode 1509-1522 door de muntmeesters Willem Bonert 

en Jan (de Munter).116 De Hollandse penning is van koper 

en geslagen in de periode 1558-1574 in Nijmegen door 

muntmeester Reinier van Eembrugge.117 De voorzijde 

van dit zeer kleine muntje toont centraal een gekroonde 

letter P met het randschrift: D. G. HIS. ANG. Z. REX. D. 

GEL (of variant). Inclusief de gekroonde P staat deze 

afkorting voor de tekst: ‘Philippus Dei gratia Hispaniarum 

Angliarum z rex dux Gelriae’. Vertaald betekent dit: 

‘Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en Engeland, 

hertog van Gelderland’. De keerzijde toont centraal een 

gekroond wapenschild met daarin een klauwende leeuw 

naar links. Het randschrift luidt: DNS. MICHI. ADIVTOR 

(of variant). Deze afkorting staat voor: ‘Dominus michi 
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Denominatie Stad/staat/prov/autoriteit Metaalsoort 

Duit Stad Utrecht Biljoen
Duit Biljoen
Hollandse penning z.j. Gelderland, Phillips II Koper
1 Heller Aachen Koper
Duit Stad Utrecht Koper
Duit Holland Koper
Dubbele  wapenstuiver Holland Zilver
Duit Kleef Koper
Duit/oord Koper
Duit Friesland Koper 
Oord Friesland Koper
Duit/cent? Koper 
Duit VOC-Utrecht Koper
Duit West-Friesland Koper
½ Cent Nederland, Willem III Koper
1 Cent Nederland, Willem II/III Koper
Cent Nederland Koper
10 Groschen Oostenrijk Aluminium

Vondstnr. Datering Opmerking 

25 1509-1522
33
5 1561-1574 Muntplaats Nijmegen 

24 1621
38

45.2 1663 Sleets, slecht leesbaar 
9 1677

46 169?
10 16?? Onleesbaar door corrosie
23 16?? Slecht leesbaar 

55.1 16??
55.2 1600-1900
39 1794
16 1769 Centraal een nagelgat
30 1855
21 18?? Nauwelijks leesbaar
15 19??
1.2 1987

1661

Stad Utrecht 1509-1522

Sleets, slecht leesbaar 
Sleets, slecht leesbaar 

 Tabel 6.2 Overzicht van de achttien munten in chronologische volgorde.

Afb. 6.1 Alle munten met voor- en keerzijdes.
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adiutor’ (‘De Heer is mijn helper’). De jongste munt van 

CAS01 is een 10 Groschen van aluminium uit Oostenrijk, 

geslagen in 1987 (vnr. 1.2).

Gewicht

Een bakje of kommetje van een koperlegering is on-

derdeel geweest van een pijl- of sluitgewicht (vnr. 1.2; 

afb. 6.2). Het woord ‘pijl’ in pijlgewicht komt van het 

Franse woord ‘pile’, dat stapelen betekent. Een compleet 

pijl- of sluitgewicht bestaat uit een reeks stapelbare en 

in elkaar passende bakjes, waarvan de buitenste (het 

‘huis’) afsluitbaar was. Dit laatste verklaart de benaming 

sluitgewicht. Het huis en alle losse bakjes staan in een 

bepaalde onderlinge verhouding tot elkaar. Zo weegt 

het lege huis evenveel als alle losse bakjes samen. Het 

grootste bakje weegt weer evenveel als alle andere bakjes 

bij elkaar. Het kleinste bakje weegt de helft van het afslui-

tende knopje. De complete set wordt door een sluitpen bij 

elkaar gehouden. Het voordeel van deze gewichtsvorm is 

het compacte geheel, dat gemakkelijk te transporteren is 

zonder de kans op het verlies van onderdelen. Het bakje 

is aan de buitenzijde voorzien van horizontale sierringen. 

Sluitgewichten en losse bakjes zijn zelden gemerkt. 

Hierdoor zijn deze vaak niet nauwkeurig te dateren. Ook 

op het bakje van CAS01 zijn geen keurmerken waar te 

nemen. Vergelijkbare pijl- of sluitgewichten komen al 

vanaf de (late) middeleeuwen voor en blijven tot in de 

twintigste eeuw in gebruik.118

6.3.2 Gebouw

Hang- en sluitwerk

In put 2 werd een fragment van een grote, ijzeren 

deurbeslagplaat of strip gevonden (vnr. 11; afb. 6.3). 

Deze is afgebroken op de plek waar zich oorspronkelijk 

twee nagelgaten bevonden. Aan de achterzijde bevindt 

zich nog de intacte scharnierhuls, die op eenvoudige wijze 

is vervaardigd door de plaat of strip tijdens het smeden 

om te buigen. De beslagplaat zat oorspronkelijk op een 

houten deur of luik bevestigd, die daarmee kon worden 

opgehangen. Dit type beslag laat zich door de eenvoudige 

vorm en het langdurig voorkomen ervan niet nauwkeurig 

dateren.

Spijkers

In totaal zijn vijftien ijzeren spijkers verzameld (vnr. 48, 

54 en 55.1). Zes hiervan zijn middelgrote (6-8 centimeter), 

moderne spijkers van staaldraad met een ronde kop en 

een ronde doorsnede van de schacht. De overige zijn 

eveneens middelgrote spijkers, maar deze zijn ouder en 

hebben een vierkante kop en een vierkante of rechthoe-

kige doorsnede. De meeste spijkers zullen zijn toegepast 

in houten constructiewerk in gebouwen in de directe 

omgeving van de vondstlocatie. Daarnaast zijn nog een 

grote, ijzeren schroef (vnr. 55.2) en een ijzeren kabelklem 

Afb. 6.2 Een bakje dat onderdeel heeft uitgemaakt van een pijl- of 
sluitgewicht.
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Afb. 6.3 Fragment van een ijzeren deurbeslag met scharnierhuls 
voor de ophanging.

Afb. 6.4 Twee eenvoudige tinnen knopen uit de zestiende of de 
zeventiende eeuw.

(vnr. 55.3) aangetroffen. Beide zijn modern en kunnen in 

de twintigste eeuw worden gedateerd.

6.3.3 Kledingaccessoires en sieraden

Knopen

Twee eenvoudige en nagenoeg identieke knoopjes van 

tin hebben een bolvormige en gladde onversierde knop 

(vnr. 19 en 20; afb. 6.4). De draadogen aan de achterzijde 

zijn gelijktijdig met de bol gegoten. Dergelijke zeer 

eenvoudige tinnen knopen werden het meest gedragen 

in de zestiende en zeventiende eeuw.119 Een derde knoop 

is een exemplaar van ijzer en aluminium, daterend uit 

de twintigste eeuw (vnr. 29; afb. 6.5). De achterplaat van 

deze knoop is van ijzer en de bollende voorplaat van 

aluminium, dat overtrokken is met textiel. Het oorspron-

kelijk ijzeren draadoogje aan de achterzijde is afgebroken 

of verdwenen door corrosiewerking. Goede parallellen 

ontbreken, maar de knoop moet in de twintigste eeuw 

worden gedateerd vanwege het feit dat het toepassen van 

aluminium in massaproducten, zoals knopen, pas na 1900 

een serieuze vorm begon aan te nemen.120

Gespen

Het onderzoek leverde een complete gesp en een frag-

ment van een gespbeugel op. Beide zijn vervaardigd 

van een koperlegering. De complete gesp (vnr. 8.2; afb. 

6.6) is rechthoekig en is voorzien van een middenstijl. 

De gespangel is bewaard gebleven. Deze gesp kan 

zowel als schoen- of riemgesp hebben gefunctioneerd 

en dateert uit de zeventiende of de achttiende eeuw.121 

Afb. 6.5 Een knoop uit de twintigste eeuw.

Afb. 6.6 Een complete gesp met gespangel uit de zeventiende of 
achttiende eeuw.
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Het gespbeugelfragment (vnr. 28; afb. 6.7) is onderdeel 

geweest van een grote gesp, die voor een riem zal hebben 

gediend. Aangezien het slechts een gedeelte van een 

gespbeugel betreft, blijft het gissen naar de oorspron-

kelijke vorm van het gespframe en kan een nauwkeurige 

datering niet worden gegeven. Een aanwijzing voor een 

laatmiddeleeuwse datering van het object is de buiten de 

gespbeugel geplaatste en geprononceerde, meegegoten 

angelrust. Deze vorm is bekend van talloze gespen uit de 

periode van ca. 1050 tot 1500 na Chr. Het fragment is 

bijvoorbeeld goed vergelijkbaar met een gespbeugel die 

bij eerder archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn werd 

aangetroffen en die op basis van de vondstcontext in de 

twaalfde eeuw gedateerd is.122

Riembeslag

Bijzonder fraai is een nagenoeg complete en rijkversierde, 

rechthoekige gespplaat van een koperlegering (vnr. 26; 

afb. 6.8). De voorzijde hiervan is voorzien van gegroefde, 

florale motieven en is voorzien van acht massieve en 

secundair aangezette sierknopjes, eveneens van een 

koperlegering. Deze sierknopjes zijn door de gespplaat 

gevoerd en vervolgens aan de achterzijde vastgeklonken 

met behulp van kleine tegen- of klinkplaatjes van (brons)

blik. De gespplaat is afgebroken aan de zijde waaraan 

een omgevouwen scharnierhuls voor de gespbeugel was 

bevestigd. Wel is het gaatje zichtbaar waarin de basis 

van de gespangel was bevestigd. Doordat niet duidelijk 

is welk type gesp aan de gespplaat was bevestigd, is het 

moeilijk om een nauwkeurigere datering aan het object 

te geven. Het ontwerp van de groefversiering, de wijze 

van toepassen en de klinknageltjes met ronde knopjes of 

bolletjes zijn bekend van gespen uit de late middeleeuwe 

en de (vroege) nieuwe tijd. Vermoedelijk (mede vanwege 

de vroegste datering van de overige metaalvondsten van 

CAS01) is de gespplaat in de late vijftiende of de vroeg 

zestiende eeuw vervaardigd. 

Mantelhaak

Een sierlijk vormgegeven kledinghaak van een koper-

legering dateert uit omstreeks de tweede helft van de 

zestiende tot en met de zeventiende eeuw (vnr. 58; afb. 

6.9).123 Dit type kledinghaak was in de meeste gevallen 

onderdeel van een vrouwenkostuum.124 De scherpe en 

gekromde haak is afgebroken.

Afb. 6.7 Een fragment van een riemgesp uit vermoedelijk de late 
middeleeuwen.

Afb. 6.8 Een rijk versierde gespplaat uit vermoedelijk de late 
vijftiende of de vroege zestiende eeuw.

Afb. 6.9 Een groot gedeelte van een sierlijk vormgegeven 
mantelhaak.
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Afb. 6.10 De voor- en achterzijde van een broche. 

Afb. 6.11 Vier loden musketkogels met verschillende diameters.

Broche

Voor een kleine broche van een koperlegering zijn geen 

parallellen gevonden (vnr. 3; afb. 6.10). Het feit dat de 

grondplaat van de broche machinaal uit een koperplaat 

is gestanst, en dat de resterende drie kleine vattingen 

en het grondplaatje met scharnierwangen voor de naald 

secundair op de grondplaat vast zijn gesoldeerd, wijst op 

een vrij jonge datering in de late negentiende of de twin-

tigste eeuw. De naaldhouder en een vatting ontbreken. De 

steentjes in de vattingen zijn niet bewaard gebleven. 

6.3.4 Wapens

Musketkogels

Er zijn vier loden musketkogels met verschillende 

diameters gevonden (vnr. 6 en 56.2; afb. 6.11). Ronde, 

loden kogels zijn niet nauwkeurig te dateren. Ze bleven in 

gebruik vanaf de introductie ervan omstreeks het midden 

van de zestiende eeuw tot in de negentiende eeuw.125

6.3.5 Kook- en eetgerei

Bronzen vaatwerk

Drie vondsten (vnr. 22, 56.3 en 56.4; afb. 6.12) zijn 

fragmenten van bronzen pootjes van waarschijnlijk 

bronzen kookpotten (grapes). Een daarvan is een wat 

kleiner exemplaar, dat kan worden omschreven als een 

zogeheten klauwpoot (vnr. 22). Dit is een pootje in de 

vorm van een leeuwenklauw. Bij het goed bewaard geble-

ven exemplaar van CAS01 is dit fijn en zeer gedetailleerd 

tot uiting gebracht en zijn zelfs de nagels nog duidelijk 

te onderscheiden. De overige twee bronzen pootjes zijn 

eenvoudig en vrij grof uitgevoerd. Zonder duidelijke 

archeologische context of aanwijzingen voor de vorm 

van de grape, zijn pootjes van bronzen kookpotten niet 

nauwkeuriger te dateren dan in de late middeleeuwen of 

de nieuwe tijd.

Mesheft

Twee onderdelen (van vermoedelijk messing) waren 

oorspronkelijk op hetzelfde mesheft bevestigd (vnr. 

57). Het zijn een mesheftbekroning (afb. 6.13b) en een 

mesheftbeschermer (afb. 6.13c). Beide werden bij elkaar 

gevonden in een klompje van ijzercorrosie en aange-

koekte grondresten (afb. 6.13a). De ijzeren plaatangel 

en het lemmet van het mes zijn bijna volledig vergaan 

en omgezet in corrosie, maar de messing onderdelen 

zijn goed bewaard gebleven. De heftbekroning bestaat 

uit twee belegplaatjes, die op het uiteinde van de ijzeren 

plaatangel zaten bevestigd. Bij het exemplaar van CAS01 

is het gedeelte van de plaatangel tussen de belegplaatjes 

bewaard gebleven. Door de corrosie is het oppervlak van 

de heftbekroning aangetast en kan niet meer worden 

vastgesteld of deze aan beide zijden versierd is geweest. 

Vaak is dit wel het geval en zijn de bekroningen voorzien 

van een religieuze voorstelling.

In de late middeleeuwen werden messen met plaatangels 

vaak voorzien van simpele benen of houten belegplaatjes, 

die het heft vormden. Vanaf ongeveer het midden van 

de vijftiende eeuw kwam hier verandering in en werden 

messen vaker uitgevoerd met veelal fraai gegraveerde 

messing belegplaatjes in combinatie met hout en been.126 

Mesheften met gegraveerde, messing belegplaatjes 

worden regelmatig aangetroffen in vondstcontexten uit 

ca. de tweede helft van de vijftiende en het eerste kwart 

van de zestiende eeuw.127

Theelepel

Een fragment van een vertind theelepeltje bestaat uit een 

ovale lepelbak en een deel van de getordeerde steel (vnr. 

45.1; afb. 6.14). De achterzijde van de lepelbak is ver-

sierd met groeflijnen. Voor dit type versiering zijn geen 

parallellen gevonden. Op het fragment bevindt zich geen 

(keur)merk. De steel eindigt op de bak in een halfronde 

zogeheten naald. Op basis van een vergelijkbaar lepeltje 

afkomstig van archeologisch onderzoek in Amsterdam128 
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Afb. 6.12 Drie fragmenten van de pootjes van waarschijnlijk bronzen grapes.

Afb. 6.13 Een mesheftbekroning (b) en een mesheftbeschermer 
(c) van hetzelfde mes. Beide onderdelen werden bij elkaar 
aangetroffen in een omhulsel van (ijzer)corrosie en aangekoekte 
grondresten (a).

Afb. 6.14 Een fragment van een vertinde theelepel.
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Afb. 6.16 Een boekslot uit de vijftiende of zestiende eeuw.

Afb. 6.15 De voor- en achterkant van een lakenloodfragment met 
stempel.

Afb. 6.17 Voor- en achterzijde van een bronzen leerbeslag met 
afbeeldingen van dierfiguren. Vermoedelijk heeft het onderdeel 
uitgemaakt van laatmiddeleeuws paardentuig. 

en de vormtraditie van de halfronde naald op de ach-

terzijde van de lepelbak, kan een ruime datering van de 

zeventiende tot in de vroege negentiende eeuw worden 

verondersteld

6.3.6 Nijverheid, ambacht en industrie

Lakenlood

Op een klein fragment van een lakenloodje zijn nog 

vaag de contouren van een deel van een stempel te zien 

(vnr. 31; afb. 6.15). Op deze stempel is vermoedelijk het 

gekroonde stadswapen van Utrecht te zien. Een lakenlood 

heeft een functie als zegellood en dient als kwaliteitswaar-

borg voor een rol stof. Uit het lakenlood blijkt tevens waar 

de stof is gemaakt en om wat voor soort het gaat. Een 

lakenlood bestaat uit twee losse delen, die door middel 

van een zegeltang of pers op elkaar geperst worden. 

In de zegeltang of pers zat een matrijs met hierin de 

nodige informatie, die door het persen op het lood werd 

overgebracht. Het fragment van CAS01 bezit afgezien van 

de vage stempel te weinig informatie om hierover meer te 

kunnen zeggen. Ook de exacte ouderdom blijft hierdoor 

ongewis, maar een datering in de zeventiende of de acht-

tiende eeuw is aannemelijk.

Overig

Er zijn twee kleine looddruppels met onregelmatige vorm 

aangetroffen (vnr. 24 en 36). Deze zijn ontstaan tijdens 

het gieten of verwerken van lood. Daarnaast is er een 

smeedhaardslak gevonden (vnr. 51). Deze moet worden 

geïnterpreteerd als afval dat is ontstaan bij het smeden 

van ijzer.

6.3.7 Overig

Boekbeslag

Een goed bewaard gebleven, klein boekbeslag van een 

koperlegering is fraai vormgegeven (vnr. 14; afb. 6.16). 

Het bestaat uit twee delen en maakte onderdeel uit van 

een boekslot of –sluiting, dat aan het einde van een leren 

boekriem bevestigd was. Dit boekriempje zat vaak op 

de achterzijde van een leren boekband bevestigd en kon 

met behulp van het ronde gaatje in de boeksluiting aan 

de voorzijde vastgezet worden. Aan het uiteinde van de 

boeksluiting bevindt zich een tweede en kleiner oogje 

of haakje. Hieraan was een koordje bevestigd om het 

openen van het boek te vergemakkelijken. De twee zeer 

kleine klinkstiftjes van een koperlegering, waarmee de 

scharnierende boeksluiting op de leren boekriem was 

bevestigd, zijn goed bewaard gebleven. Enkele vergelijk-

bare boeksluitingen uit de collectie van het Abdijmuseum 

Ten Duinen (België) wijzen op een datering in de vijftiende 

of de zestiende eeuw.129

Sierbeslag

Een sierlijk vormgegeven, opengewerkt bronzen sierbe-

slag is voorzien van een secundair doorgevoerde en korte 

klinkstift (vnr. 18; afb. 6.17). Aan de achterzijde is het 

klinkstiftje voorzien van een klinkplaatje. Op het beslag 

bevinden zich geen andere bevestigingspunten dan deze 

klinkstift. De afstand of ruimte tussen het klinkplaatje en 

het beslag is zeer klein, wat waarschijnlijk betekent dat 

het om leerbeslag gaat. Het is rijkelijk versierd en volledig 

intact. Bovenaan, ter hoogte van de klinkstift worden twee 

opzij kijkende paardenkoppen afgebeeld. Daaronder zijn 

twee andere dieren afgebeeld, vermoedelijk zwijnen. Het 

verhoogde middenstuk toont mogelijk een dierfiguur, 

maar dat kan door de aantasting door de corrosie niet met 

zekerheid worden gezegd. Onderaan eindigt de voorstel-

ling in twee Franse lelies. De betekenis van de voorstelling 

is niet duidelijk, maar wellicht is het een familiewapen. 
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Vnr. Metaalsoort

2 koperlegering
4 (giet)ijzer
12 lood
27 koperlegering
37 lood
55.4 zink
56.1 koperlegering

Omschrijving Opmerkingen 

plaatje onduidelijke vorm
brok onduidelijke vorm
schijf plat
beslag modern
plaatje onduidelijke vorm
plaatje/strip geknipt
plaatje onduidelijke vorm

Tabel 6.3 Overzicht van de ongedetermineerde metaalvondsten 
van CAS01.

Afb. 6.18 Een siernagel.

Afb. 6.19 Een klein versierd loden balletje met opgelegd 
draadwerk.

Omdat er geen parallel bekend is, is niet duidelijk waar 

het beslag onderdeel van heeft uitgemaakt. Gezien het 

vrij grote formaat lijkt een functie als kledingaccessoire of 

sieraad niet logisch. Een fragment van een ogenschijnlijk 

identiek exemplaar is een detectorvondst uit Vlaanderen 

(België).130 Verdere vindplaatsgegevens van deze vondst 

worden niet gegeven. Doordat het slechts een klein ge-

deelte van het beslag betreft, is men er abusievelijk vanuit 

gegaan dat de onderzijde van het beslag de bovenkant 

van een Ottoons stijgbeugelbeslag betreft. Het stuk 

wordt dan ook verkeerd om afgebeeld. Gezien de grootte 

en de bij het exemplaar van CAS01 bewaard gebleven 

bevestigingsconstructie is een functie als sierbeslag van 

een stijgbeugel vrijwel uitgesloten. Een interpretatie als 

onderdeel van paardentuig is echter wel goed mogelijk. 

Het beslag toont qua vorm en de afbeeldingen van (fabel)

dieren een sterke gelijkenis met zogeheten wangplaat-

beslagen van middeleeuws paardentuig. Op het beslag 

van CAS01 ontbreekt echter een centrale grote opening 

waarmee wangplaatbeslagen op het hoofdstel werden 

bevestigd. Omdat het beslag niet uit een gedateerde 

context komt, kan er geen nauwkeurige datering worden 

gegeven. Een datering in de late middeleeuwen is echter 

wel het meest aannemelijk. 

Siernagels

Het onderzoek leverde onder meer een complete siernagel 

met platte kop (vnr. 40; afb. 6.18) en een klein bolvormige 

hoed van een siernageltje (vnr. 35) op. Beide vondsten 

zijn vervaardigd van een koperlegering en zijn door de 

eenvoudige vorm en het langdurig voorkomen ervan niet 

nauwkeurig te dateren. 

Hoefijzer

Een fragment van een sterk gecorrodeerd hoefijzer heeft 

een ruime datering in de nieuwe tijd (vnr. 55.5). Dit type 

hoefijzer (het zogenaamde boogijzer) was namelijk in 

gebruik van de zestiende tot en met de twintigste eeuw.

Ring

Een eenvoudige en grote ring is gegoten en onversierd 

(vnr. 13). Hij heeft een binnendiameter van ca. 2½ 

centimeter. De massieve band is rond in doorsnede. 

De eenvoudige ring zal als verbindingsring hebben 

gefunctioneerd. 

Onbekend

Een loden balletje ter grootte van een musketkogel is 

versierd met opgelegd draadwerk (vnr. 8.1; afb. 6.19). 

De functie van het object is niet duidelijk. Mogelijk heeft 

het als sierelement onderdeel uitgemaakt van een groter 

geheel. Afdrukken of sporen van bevestiging ontbre-

ken echter. Wellicht kunnnen we ook spreken van een 

miniatuur of kinderspeelgoed. Doordat een gedateerde 

archeologische vondstcontext ontbreekt, is de ouderdom 

van het object onbekend. Een datering in de nieuwe tijd 

lijkt op basis van de overige gedateerde metaalvondsten 

van CAS01 aannemelijk. 

Ondetermineerbaar of onbekende datering

Het onderzoek CAS01 heeft zeven metaalvondsten 

opgeleverd die niet gedetermineerd konden worden. Deze 

vondsten worden in tabel 6.3 vermeld, maar worden veder 

niet nader beschreven. 

6.4 Conclusie

Ondanks het feit dat de archeologische begeleiding van 

CAS01 betrekking had op een zeer ondiepe uitgraving en 

er geen sporen zijn gecoupeerd of afgewerkt, heeft het 

onderzoek een relatief groot aantal metaalvondsten op-

geleverd. Met name het grote aantal munten is opvallend 

te noemen. Op basis van de resultaten van de archeolo-

gische begeleiding moet bij een eventuele opgraving van 

het onderzoeksterrein in de toekomst dan ook worden 

uitgegaan van een hoge archeologische verwachting, 

mede voor wat betreft de metaalvondsten. 
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In het geval van CAS01 zijn nagenoeg alle metaalvondsten 

zonder duidelijke en gedateerde archeologische context 

aangetroffen. Het merendeel van de metaalvondsten 

is afkomstig uit de bouwvoor, waardoor ze niet goed 

bruikbaar zijn bij de analyse van de aangetroffen sporen 

en structuren. Op basis van de dateringen van de ge-

determineerde metaalvondsten valt voor wat betreft de 

bewoning (afgezien van de twintigste-eeuwse vondsten) 

een hoogtepunt in de zeventiende en de achttiende eeuw 

waar te nemen. Een aantal ‘luxe’ metaalvondsten, zoals 

een rijkversierd leerbeslag van vermoedelijk paardentuig 

en een fraai vormgegeven en eveneens rijkversierde 

gespplaat, kan als bijzonder en niet-alledaags worden 

betiteld. Op basis van de twee laatstgenoemde vondsten, 

alsmede een boekbeslag en enkele vroege duiten van de 

stad Utrecht van kort na 1500, moet mogelijk worden 

uitgegaan van een aanvangsdatering van de bewoning 

op de onderzoekslocatie rond de overgang van de late 

middeleeuwen naar de nieuwe tijd.
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7 Overig vondstmateriaal

Afb. 7.1 Een bodemfragment van een glazen beker uit de late 
zestiende of de eerste helft van de zeventiende eeuw (put 2, 
S1001, vnr. 17).

type n MinAE_rand

gl-bek- 1 -
gl-fle- 2 -

type n MinAE_rand

gl-bek- 2 1
gl-fle- 4 -

Tabel 7.1 (links) Tellijst van het glas uit de bovengrond in put 2 
(S1001). Tabel 7.2 (rechts) Tellijst van het glas geassocieerd met 
S43 in put 2.

Afb. 7.2. Een fragment van een geprofileerde lijst van harde, grijze 
mortel afgestreken met witte kalk, gevonden in de bovenlaag van 
put 2 (S1001, vnr. 44). Datering: negentiende eeuw.

7.1 Glas (Arjan den Braven)

Evenals het aardewerk is het glas, met uitzondering van 

het vensterglas, gedetermineerd volgens het classifica-

tiesysteem voor laat- en postmiddeleeuws aardewerk 

en glas, beter bekend als het Deventer-systeem (zie 

paragraaf 5.1). In totaal zijn tijdens CAS01 42 stuks 

glas verzameld, waarvan het overgrote deel bestaat uit 

vensterglas (n=33). Onder het vensterglas bevinden 

zich 25 fragmenten van lichtgroene ruitjes glas-in-lood, 

waarschijnlijk daterende uit de zestiende tot en met de 

achttiende eeuw. Het overige vensterglas is kleurloos en 

geel en dateert uit de (late) negentiende en de twintigste 

eeuw. Dit (sub)recente glas is evenals een glazen knikker 

gevonden bij het vrij leggen van een fundering in put 

1 (S1) en een funderingsrestant of goot in put 2 (S43). 

Het mag als intrusie worden beschouwd en blijft verder 

buiten beschouwing. Het overige glas wordt per context 

kort besproken.

Glas uit de bovengrond in put 2

In put 2 zijn uit de bovengrond (S1001) slechts drie glas-

fragmenten verzameld (vensterglas niet meegerekend). 

Het materiaal is te gefragmenteerd om deze fragmenten 

met zekerheid aan een typenummer toe te wijzen (tabel 

7.1). Net als bij het aardewerk is glas uit verschillende 

perioden aanwezig. Het oudste stuk dateert uit de late 

zestiende of de eerste helft van de zeventiende eeuw 

en is een bodemfragment van een kleurloze cilindrische 

beker met een gekerfde, blauwe voetring (afb. 7.1).131 Van 

later datum zijn een wandfragment van een groene, bolle 

wijnfles (achttiende eeuw?) en een wandfragment van een 

groene, cilindervormige wijn(-/bier)fles (late achttiende of 

negentiende eeuw).

Glas geassocieerd met Gebouw A

Tijdens het vrij leggen van S43 in put 2 zijn zes stuk 

glas verzameld, evenals bij het aardewerk afkomstig uit 

verschillende perioden. Ook hier is het materiaal te ge-

fragmenteerd om met zekerheid typenummers te kunnen 

onderscheiden (tabel 7.2). Een kleurloos wandfragment 

van een vormgeblazen beker met wafelpatroon is met 

een datering in de late zestiende of de eerste helft van 

de zeventiende eeuw het oudste stuk.132 Drie fragmenten 

groen gekleurd glas afkomstig van bolle wijnflessen 

dateren daarentegen waarschijnlijk uit de achttiende 

eeuw. Een bruingroene, cilindervormige (wijn)fles en een 

randfragment van een kleurloze beker vormen de jongste 

glasvondsten die aan het spoor zijn toegekend. Zij date-

ren waarschijnlijk uit de tweede helft van de achttiende 

en/of de negentiende eeuw.

7.2 Keramisch bouwmateriaal  
(Arjan den Braven)

Bij de archeologische begeleiding is keramisch bouwma-

teriaal slechts selectief verzameld. Voor een deel zijn het 

baksteenmonsters. Hiervan worden per context de forma-

ten en globale datering vermeld in tabel 7.1. De overige 

bouwkeramiek dateert uit de zeventiende tot en met 

de negentiende eeuw en omvat diverse fragmenten van 

tingeglazuurde en blauw gedecoreerde wandtegels, twee 

complete plavuizen (uit de stort), diverse fragmenten en 
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wp spoor vnr. afmetingen datering opmerkingen

2 S32 49 19,5x10x4,2 cm 1600-1800 met hondenpootindrukken
3 S9 50 22,6x10x4,1 cm 1700-1900 versinterd
3 S9 50 22x10x3,7 cm 1700-1900 versinterd

Afb. 7.3 Een complete baksteen (19½x10x4,2 centimeter) met 
hondenpootindrukken, onderdeel van bestrating S32 in put 2 (vnr. 
49). Datering: zeventiende of achttiende eeuw.

Afb. 7.4 Een fragment van een griffel van leisteen (vnr. 42), 
gevonden ten oosten van de Marekerk.

Tabel 7.3. De afmetingen en globale datering van de baksteenmonsters.

schilfers van golfpannen (zowel oxiderend als reducerend 

gebakken) en stukken mortel en pleisterwerk, waaronder 

een geprofileerde lijst (afb. 7.2). Verder verdient alleen 

een complete baksteen met hondenpootindrukken aparte 

vermelding (afb. 7.3). Op basis van de afmetingen dateert 

deze baksteen uit de zeventiende of de achttiende eeuw.

7.3 Dierlijk botmateriaal

Het onderzoek CAS01 heeft in totaal slechts zeventien 

botfragmenten opgeleverd. Na afloop van de archeo-

logische begeleiding zijn drie botfragmenten (vnr. 42) 

afkomstig van het onderzoeksterrein van CAS01 aan 

afdeling Erfgoed overgedragen door de lokale amateurar-

cheoloog Roel Schelland. Deze zijn afkomstig uit de zone 

ten oosten van de kerk, dus ter hoogte van put 1. Hierbij 

zit één dierlijke kies, de overige twee fragmenten bleken 

menselijk en zullen worden herbegraven. Daarnaast 

zijn in put 2 veertien fragmenten dierlijk botmateriaal 

aangetroffen, namelijk vnr. 11 (n=6), vnr. 41 (n=2) en vnr. 

48 (n=6). Acht fragmenten zijn aanlegvondsten en konden 

niet aan een spoor worden gekoppeld. De overige zes 

(vnr. 48) zijn aangetroffen in de grond rond S43 in het 

noorden van de put. Het dierlijke botmateriaal is niet door 

een specialist onderzocht.

7.4 Een griffel van leisteen

De enige vondst in de categorie natuursteen is een 

fragment van een griffel van leisteen (afb. 7.4), afkomstig 

uit de zone ten oosten van de Marekerk (dus waarschijn-

lijk ter hoogte van put 1). Dit object is na afloop van het 

archeologisch onderzoek door de lokale amateurarcheo-

loog Roel Schelland overgedragen aan afdeling Erfgoed. 

De exacte vindplaats van het voorwerp is niet bekend.

Een griffel is een schrijfinstrument van vrij zachte steen 

(vaak leisteen), waarmee kan worden geschreven op 

een schrijfplankje (de lei), dat van dezelfde leisteen is 

gemaakt. Het gebruik van lei en griffel, al bekend uit de 

achttiende eeuw, had als voordeel de mogelijkheid tot 

hergebruik. De tekst kon met een natte spons worden 

uitgewist en na droging kon de lei opnieuw worden 

beschreven. Vandaar dat met name bij het leren schrijven 

de griffel en de lei goede diensten bewezen, aangezien 

papier en inkt kostbaar waren. Ze werden ook gebruikt 

voor het maken van rekensommen. Aan het gebruik 

van griffel en lei kleefden ook nadelen. Het krassende 

geluid van de griffel kon hinderlijk zijn en de lei werd 

na verloop van tijd glanzend, waardoor de tekst minder 

goed zichtbaar was. Toen in de loop van de negentiende 

eeuw het potlood en de kroontjespen in zwang kwamen, 

kreeg de griffel langzamerhand een eenvoudig of zelfs 

armoedig imago. Rond 1900 begon het gebruik merkbaar 

af te nemen, en leerden kinderen schrijven door eerst met 

potlood te oefenen en pas later een pen te gebruiken. 

Maar nog tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw 

zijn lei en griffel gebruikt.133

Het griffelfragment van CAS01 (vnr. 42) heeft een lengte 

van 62 mm, de diameter bedraagt ongeveer 6 mm. Aan 

één zijde is het fragment aangepunt. Deze punt heeft een 

lengte van 20 mm. Het is de enige vondst van dit archeo-

logisch onderzoek dat een direct verband heeft met de 

twee basisscholen die ten noorden en westen van de kerk 

hebben gestaan.
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8 Synthese

De archeologische begeleiding CAS01 heeft aangetoond 

dat in de bodem rond de Marekerk in het centrum van De 

Meern de rijke geschiedenis van de dorpskern nog aanwe-

zig is. Al op een diepte van 30 centimeter onder het plein, 

de trottoirs en het asfalt van de Castellumlaan liggen 

tientallen funderingen en keldermuren. Van deze resten is 

alleen de bovenzijde in het zicht gekomen en gedocumen-

teerd, waarna alle archeologische sporen zijn afgedekt 

en verdwenen onder het nieuwe plein. Ongetwijfeld ligt 

er nog veel meer waardevolle archeologische informatie 

verborgen dan tijdens CAS01 kon worden waargenomen. 

De archeologische begeleiding heeft aangetoond dat er in 

het onderzoeksgebied twee of drie middeleeuwse huizen 

hebben gestaan waarvan het bestaan vanuit teksten, 

tekeningen of kaarten niet bekend was. Een deel van de 

jongere funderingen en keldermuren kan met enige voor-

zichtigheid worden toegeschreven aan gebouwen die ook 

in historische bronnen worden genoemd, op oude kaarten 

staan of op foto’s nog worden afgebeeld. Toch is het 

verband tussen de aangetroffen funderingen en kelders 

en de kadasterkaart van 1832 en de tientallen historische 

vermeldingen van gebouwen en percelen in het centrum 

van De Meern in de meeste gevallen lastig te leggen.

8.1 De historische gegevens

Op de plek van de Marekerk stond al vanaf de late mid-

deleeuwen de Sint Anthoniskapel. Wanneer deze kapel is 

gesticht, is niet exact bekend, maar de eerste vermelding 

ervan dateert uit 1480. Er wordt wel verondersteld dat één 

van de heren van het kasteel Nijevelt de kapel in de veer-

tiende of het begin van de vijftiende eeuw heeft gesticht, 

maar zeker is dat niet. De kapel was ca. 19 meter lang 

en ca. 8,5 meter breed en was aan de westzijde voorzien 

van een torentje. Na de reformatie werd de hervormde 

gemeente eigenaar van de Sint Anthoniskapel. In deze tijd 

werden er amper nog preken gehouden in de kapel, maar 

was deze nog wel geschikt voor gebruik als klaslokaal. Uit 

historische bronnen is bekend dat al vanaf 1593 school 

werd gehouden in de kerk, maar waarschijnlijk gebeurde 

dit daarvoor ook al. In de periode van 1631 tot 1634 werd 

de kapel hersteld.

Tussen de kapel in het noorden en de Zandweg in het 

zuiden lag een begraafplaats. In de loop van de negen-

tiende eeuw raakte deze vol en in 1870 werd daarom 

even verderop (Zandweg 148) een nieuwe begraafplaats 

aangelegd. Op 18 april 1900 gaf de burgemeester 

toestemming om over te gaan tot een gedeeltelijk 

ontruiming van de oude begraafplaats bij de kapel. In 

1905 besloot de kerkvoogdij de rest van het kerkhof bij 

de kapel gelijk te maken. Vermoedelijk zijn daarbij de 

ondergrondse resten onaangeroerd gebleven. Op een foto 

van de kapel uit april 1912 zijn overigens nog meerdere 

staande grafzerken zichtbaar, waaruit blijkt dat zeker niet 

alle graven waren geruimd (zie afb. 2.5). Voorafgaand aan 

de bouw van de Marekerk in 1912 en 1913 zijn er ook 

weer graven geruimd. De toen aangetroffen skeletresten 

zijn vervolgens in een knekelkuil op de nieuwe begraaf-

plaats uit 1870 geplaatst. Ook vond er overleg plaats 

over de graven en de grafkelder van familie Meertens, 

die ondergronds waren achtergebleven. Uiteindelijk werd 

besloten de grafkelder te overkluizen en af te dekken met 

gebroken zerken. 

Ten noorden van de kapel stond een openbare lagere 

school (Gebouw C), die net als de kapel oost-west georiën-

teerd was. Het schoolgebouw werd al weergegeven op de 

kadasterkaart van 1832, maar de exacte ouderdom ervan 

is niet bekend. Het zou uit de achttiende eeuw kunnen da-

teren. Het gebouw bestond aanvankelijk uit één klaslokaal 

met aan het westelijke en oostelijke uiteinde een kleine 

uitbouw voor de ingang en een secreet. In 1883 werd 

het schoolgebouw grondig verbouwd en kreeg het een 

tweede lokaal. In 1910 was het gebouw wederom te klein 

en verhuisde de openbare lagere school naar een nieuw 

pand, waarna het oude schoolgebouw werd verkocht aan 

de hervormde gemeente. Het werd in 1912 samen met de 

Sint Anthoniskapel gesloopt om de bouw van de Marekerk 

mogelijk te maken. 

Oude bebouwing in historische bronnen

Uit diverse historische bronnen was reeds bekend dat er 

ten westen van de kapel al vroeg bebouwing stond. Waar 

deze vroegste bebouwing precies stond en hoe deze er 

uitzag, was voorafgaand aan CAS01 echter niet bekend. 

Op een kaart uit 1599 (afb. 2.7) wordt ten noordwesten 

van de kapel een huis of boerderij afgebeeld. Uit een bron 

uit 1594 blijkt dat naast deze hofstede een huis voor de 

koster werd gebouwd, die tevens schoolmeester was. In 

1824 is er sprake van het afbreken van de kosterswoning 

(was dit het reeds in 1594 genoemde huis?), waarna een 

nieuwe woning (Gebouw B) zal zijn gebouwd. Tegen deze 

woning aan werd in 1867 een klaslokaal gebouwd voor de 

in 1848 opgerichte christelijke lagere school, waarvan de 

leerlingen tot dan toe in het huis van de schoolmeester/
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koster zelf waren ondergebracht. In 1887 werd de kos-

terswoning afgebroken en werd ruim 8 meter zuidelijker 

een nieuwe woning gebouwd (Gebouw E). Het klaslokaal 

uit 1867 werd vervolgens vergroot in zuidelijke richting 

(Gebouw D). In 1904 werd even verderop een nieuwe 

christelijke lagere school in gebruik genomen, waarna het 

oude schoolgebouw ten westen van de kapel veranderde 

in een opslag- en werkplaats. De kosterswoning uit 1887 

werd in 1930 verkocht aan de Vereniging Het Groene 

Kruis. 

Uit archiefstukken blijkt dat er al voor 1600 ten westen 

van de kapel een herberg stond, vermoedelijk naast het 

huis van de koster/schoolmeester. Ook op de kaart van 

1832 wordt een herberg afgebeeld (Gebouw A), dan 

in bezit van Gerardus van Dorsten. Vermoedelijk is dit 

een jonger gebouw dan de reeds voor 1600 genoemde 

herberg, dat echter wel op hetzelfde perceel stond. 

Gebouw A werd afgebroken in 1905, waarna zuidelijker 

een boerderij werd gebouwd (Gebouw G), in bezit van de 

familie Wesseling. Ten zuidwesten van de herberg stond 

een klein vooruitgeschoven pand (Gebouw F), dat in 1832 

in gebruik was als winkel. In 1905 werd het afgebroken 

en vervangen door een nieuw pand, dat als koffiehuis (en 

later café De Meernbrug) dienst deed.

Aan de uiterste westzijde van het onderzoeksgebied van 

CAS01 stond reeds vanaf (in ieder geval) het midden 

van de achttiende eeuw een dwarsgeplaatst woonhuis 

(Gebouw H) met een kleine vrijstaande smederij direct 

ten westen daarvan. Beide panden waren in1832 in bezit 

van smid Hendrikus Peer. Ook in de jaren tien en twintig 

van de twintigste eeuw deed het westelijke pand nog 

dienst als smederij, op dat moment in bezit van Geert 

Bonenkamp. Uit bouwtekeningen blijkt dat dit woonhuis in 

1928 zeer grondig werd verbouwd. 

Aan het einde van de jaren vijftig en in de jaren zestig van 

de twintigste eeuw werden het Groene Kruisgebouw (de 

voormalige kosterswoning uit 1887), de tot werkplaats 

verbouwde christelijke school uit 1867/1887, de boerderij 

van de familie Wesseling uit 1905, het café De Meernbrug 

uit 1905 en de smederij met bijbehorende woning alle 

gesloopt. Deze sloop was nodig voor de aanleg van de 

huidige Castellumlaan. 

8.2 Middeleeuwse funderingen en 
een kelder

Een van de oudste sporen van CAS01 is een fragment van 

een middeleeuwse fundering in put 1 ten oosten van de 

Marekerk. Deze fundering bestond uit een poer (S4) met 

de aanzet van een spaarboog (S1). Uit een combinatie 

van de alle-sporenkaart van CAS01 en de kadasterkaart 

van 1832 (zie afb. 8.1) blijkt dat deze fundering zich ca. 

1,4 meter ten noorden van de noordmuur van het koor 

van de Sint Anthoniskapel bevindt. De fundering ligt in 

het verlengde van de noordmuur van het schip van de 

kapel en het is dan ook aannemelijk dat de fundering een 

relatie heeft met de kapel. Het is in dat geval het enige 

funderingsrestant van CAS01 dat met de kapel in verband 

gebracht kan worden. Een puinkuil met kloostermop-

fragmenten en plavuizen (S5 in put 1) heeft vermoedelijk 

binnen het koor van de kapel gelegen en houdt mogelijk 

verband met de sloop ervan. Zouden er in de tuin van de 

Marekerk op een dieper niveau nog meer resten van de 

middeleeuwse kapel bewaard zijn gebleven? 

Andere vondsten die verband houden met de kapel zijn de 

vele menselijke botten en schedels die eveneens in put 1 

werden aangetroffen. Ze lagen met name in de zuidelijke 

helft van de put en dus ter hoogte van de voormalige 

begraafplaats ten zuiden van de middeleeuwse kapel. Er 

bleek (voor zover in de ondiepe ontgraving kon worden 

gezien) geen sprake te zijn van intacte graven. Alle botten 

zijn achtergebleven tijdens het ruimen van (delen van) 

de begraafplaats in de jaren van 1900 tot 1912. Een 

opmerkelijke vondst was de grafsteen van de in 1801 

geboren notaris Gerrit Herman Sminck, die dicht langs 

de fundering van de kerk werd aangetroffen. Hij stierf in 

1866 en moet zijn begraven op het kerkhof bij de kapel. 

De grafsteen zal waarschijnlijk tijdens de bouw van de 

Marekerk tevoorschijn zijn gekomen. Men heeft de steen 

vervolgens teruggeplaatst vlak langs de fundering van de 

nieuwe kerk en deze afgedekt met een dunne laag grond. 

Waarom men dat heeft gedaan en of er nog meer grafzer-

ken rond de Marekerk verstopt liggen, is uit dit onderzoek 

niet duidelijk geworden.

Ook ten westen van de Marekerk werden restanten van 

middeleeuwse funderingen aangetroffen. Deze lijken 

behoord te hebben tot twee huizen, namelijk Gebouw I en 

K. Mogelijk duidt de aanwezigheid van het veertiende- of 

vijftiende-eeuwse funderingsrestant S40 op het bestaan 

van een derde middeleeuws huis ten westen ven Gebouw 

K. Het zou kunnen dat de kleine fundering S37 tot 

ditzelfde pand heeft behoord, maar verder kan er over dit 

eventuele derde huis niets met zekerheid worden gezegd. 

Gebouw I was een rechthoekig huis van ca. 6,5 meter diep 

en een breedte van mogelijke zo’n 9½ meter. In de noor-

delijke fundering (S25) was een spaarboog (S26) aanwe-

zig. Er werden geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 

van een kelder of een binnen-indeling aangetroffen. Op 

basis van de baksteenformaten is het huis gedateerd tus-

sen 1375 en 1425. Direct ten westen van Gebouw I stond 

het huis Gebouw K, dat eveneens in de late veertiende of 

de vroege vijftiende eeuw is gedateerd, maar mogelijk wel 

de jongste van de twee was. Ook dit huis was 6½ meter 

diep, de breedte ervan bedroeg waarschijnlijk 9 meter. 

Een groot verschil met Gebouw I was de aanwezigheid van 

een kelder in Gebouw K, die zich in de noordoosthoek van 

het huis bevond. Hoe groot deze kelder is geweest, kon 
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Afb. 8.1 De alle-sporenkaart van CAS01 geprojecteerd op de kadasterkaart uit 1832. Voor de duidelijkheid zijn ook de contouren van de 
Marekerk weergegeven.
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Afb. 8.2 Een prentbriefkaart uit de periode 1900-1905, genomen vanaf de Meerndijk in noordelijke richting. Op de achtergrond is de 
Meernbrug zichtbaar, met daarachter de witte voorgevel van het woonhuis (Gebouw F) dat in 1905 werd vervangen door het koffiehuis van 
Theodorus Klink. Rechts daarvan het grote Gebouw A (bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 10513). 

niet worden vastgesteld, maar deze was in ieder geval 

groter dan 3 bij 5 meter. De functie van de twee mid-

deleeuwse huizen ten westen van de kapel is niet bekend. 

Mogelijk woonde in het oostelijke huis de koster van de 

kapel. Ook wordt vermeld dat de vicaris woonachtig was 

ten westen van de kapel, in een huis dat bekend stond als 

‘schoolhuis’.134 Waren de koster, de vicaris en de school-

meester één en dezelfde persoon? Gebouw K zou de 

herberg geweest kunnen zijn, die reeds voor 1600 werd 

genoemd. Dat zou de aanwezigheid van de kelder kunnen 

verklaren, die mogelijk diende om proviand in op te slaan. 

Vermoedelijk in de vijftiende eeuw werd het oostelijke 

middeleeuwse huis (Gebouw I) zeer ingrijpend verbouwd. 

Het huis werd vergroot in zuidelijke richting en kreeg 

daardoor afmetingen van ca. 10 meter (noord-zuid) bij 

9½ meter (oost-west). Het lijkt erop dat dit vergrote pand 

tegelijkertijd door middel van een tussenmuur (waarvan 

de fundering werd aangetroffen) in twee afzonderlijke 

ruimtes werd gesplitst (gezamenlijk Gebouw J). Het ooste-

lijke deel had een breedte van zo’n 4 meter, het westelijke 

was ca. 6 meter breed. Mogelijk was het westelijke deel 

voorzien van een voorportaal, zoals zou kunnen blijken 

uit de aanwezigheid van fundering S4. Ook van deze twee 

ruimtes is niet met zekerheid bekend waarvoor ze dien-

den. Mogelijk woonde in de oostelijke helft van Gebouw 

J de koster van de kapel, die misschien toen al tevens 

schoolmeester was. Het westelijke deel van Gebouw J zou 

in dat geval als klaslokaal dienstgedaan kunnen hebben. 

Dat zou de aanwezigheid van een voorportaal kunnen 

verklaren.

8.3 De postmiddeleeuwse 
bebouwing

Er zijn tijdens CAS01 geen funderingen of keldermuren 

aangetroffen uit de zestiende of de zeventiende eeuw. Dat 

lijkt te betekenen dat de van oorsprong middeleeuwse 

panden J en K (en mogelijk een derde middeleeuwse pand 

ten westen daarvan) lange tijd in gebruik zijn gebleven. 

Deze veronderstelling wordt mede ondersteund door de 

vondst van een koekoek (of toegang van buitenaf), die 

werd toegevoegd aan de noordzijde van de kelder van 

Gebouw K. Deze koekoek is waarschijnlijk in de acht-

tiende eeuw gebouwd, wat betekent dat de van oorsprong 

middeleeuwse kelder (en dus de herberg) toen nog in 

gebruik was. Op het achtererf van Gebouw K lag waterput 

S46, waarvan de exacte datering helaas niet bekend is. 

Vermoedelijk echter dateert de put van vóór de bouw van 

Gebouw A, dat mogelijk ergens in de achttiende eeuw 

verrees (zie onder). In dat geval was de waterput waar-

schijnlijk in gebruik bij de eigenaar van de herberg.

Ten noorden van het middeleeuwse huis Gebouw K 

werden restanten van Gebouw A gevonden, dat in 1832 

ook dienst deed als herberg. De oostelijke gevel hiervan 

lag in het verlengde van de oostelijke gevel van Gebouw 

K (zie afb. 4.13). Bovendien blijkt uit het samenvoegen 

van de alle-sporenkaart van CAS01 met de kadasterkaart 

van 1832 dat de voorgevel van Gebouw A samenviel met 

die van Gebouw K. Dit doet vermoeden dat het middel-

eeuwse Gebouw K in z’n geheel was opgenomen in het 

grote Gebouw A, dat 16 m breed (oost-west) en ca. 23,3 

m (noord-zuid) lang was. Mogelijk dat het derde middel-

eeuwse huis ten westen van Gebouw K ook onderdeel van 

Gebouw A was geworden. 
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Ten zuiden van het grote Gebouw A bevond zich een 

klein pleintje, dat aan de westzijde werd begrensd door 

het kleine Gebouw F (in 1832 winkel, later woonhuis) en 

aan de oostzijde door de begraafplaats van de kapel. Dit 

kleine pleintje (van ca. 10 bij 28 meter) schijnt in 1743 al 

bestraat geweest te zijn. Dat was op het platteland – en 

zeker voor die tijd – heel ongewoon. Vermoedelijk had dat 

te maken met de draai die men moest nemen om over de 

hoge Meernbrug te kunnen komen.135

Een nieuwe kosterswoning en christelijke lagere school

In 1824 werd er gesproken over het afbreken van het huis 

van de schoolmeester, die waarschijnlijk ook toen tevens 

koster van de kapel was. Mogelijk woonde hij in het mid-

deleeuwse Gebouw J, waarvan de westelijke helft aanvan-

kelijk als klaslokaal gediend zou kunnen hebben. Er was 

echter (vermoedelijk in de achttiende eeuw) een nieuw 

schoollokaal gebouwd ten noorden van de kapel (Gebouw 

C). De waarschijnlijk in 1824 gebouwde nieuwe kosters-

woning (Gebouw B) wordt afgebeeld op de kadasterkaart 

van 1832. Het lijkt erop dat de zuidelijke voorgevel van 

deze nieuwe kosterswoning samenviel met de voormalige 

voorgevel van het middeleeuwse Gebouw I (net zoals 

de voorgevel van Gebouw A samenviel met die van het 

middeleeuwse Gebouw K). De nieuwe kosterswoning was 

echter wel een stuk dieper, zoals blijkt uit de kaart van 

1832. Tijdens CAS01 werden een klein fragment van een 

fundering (S52) en een glijgoot (S44) aangetroffen, die wel 

eens met deze nieuwe kosterswoning uit 1824 te maken 

zouden kunnen hebben. De glijgoot zal hebben aange-

sloten op een beerput, die echter net ten oosten van het 

opgravingsterrein gelegen moet hebben. Overige sporen 

van de kosterswoning uit 1824 zijn niet aangetroffen. 

In 1867 werd tegen de noordzijde van de kosters-/

schoolmeesterswoning uit 1824 een klaslokaal gebouwd 

voor de in 1848 opgerichte christelijke lagere school. Van 

dit lokaal werden delen van de oostelijke en noordelijke 

fundering gevonden (S49). In 1887 werd de kosters-/

schoolmeesterswoning afgebroken en verrees ruim 8 m 

zuidelijker een nieuw huis (Gebouw E). Op datzelfde mo-

ment werd het klaslokaal uit 1867 vergroot in zuidelijke 

richting (Gebouw D). Tijdens CAS01 is van dit vergrote 

schoolgebouw uit 1887 de zuidelijke fundering gevonden 

(S24). Mogelijk behoorde glijgoot S45 ook tot dit school-

gebouw, maar nadere gegevens daarover ontbreken. De 

school was sinds 1887 ca. 6,3 meter breed, zo’n 17 meter 

lang en had aan de westzijde een kleine uitbouw waarmee 

het tegen het buurpand aan stond. Van deze uitbouw zijn 

geen sporen gevonden. Ten zuiden van deze uitbouw (en 

tegen het schoolgebouw aan) werd tijdens CAS01 een 

water- of beerkelder (S28) aangetroffen. Hierop kwamen 

twee afvoerbuizen uit: één van buiten het schoolgebouw 

en één van binnenuit.

Van de nieuwe kosters-/schoolmeesterswoning uit 1887 

(Gebouw E) werden diverse resten aangetroffen tijdens 

CAS01, namelijk een uitbraakspoor van de zuidelijke 

fundering, een funderingsrestant van de oostelijke en 

noordelijke gevels, resten van een koekoek aan de noord-

zijde en delen van de fundering van (waarschijnlijk) één 

of twee binnenmuren. Op basis van deze gegevens kan 

worden geconcludeerd dat de woning ca. 9 meter breed 

en 11 meter diep was.

Ook van het buurpand (Gebouw G) ten westen van de 

kosterswoning werden sporen aangetroffen. Dit was de 

boerderij van de familie Wesseling, die in 1905 werd ge-

bouwd nadat Gebouw A was gesloopt. Het archeologisch 

onderzoek heeft aangetoond dat deze boerderij, die ook 

wel bekend stond als Alida’s Hoeve, aan de noordzijde 

was voorzien van een grote kelder. Ook werd een deel 

van de oostelijke fundering van deze boerderij gevonden. 

De christelijke lagere school was in 1904 vetrokken naar 

een nieuw pand en de familie Wesseling kocht het oude 

schoolgebouw (Gebouw D), dat werd vergroot in weste-

lijke richting en omgebouwd tot opslag- en werkplaats.

De woning van de smid

Aan de westzijde van de Castellumlaan, op de plek waar 

op de kadasterkaart van 1832 een woning met smidse 

wordt weergegeven, werden in put 3 restanten van drie of 

vier gebouwen gedocumenteerd. Het oudste hiervan was 

Gebouw L. Hiervan werden fragmenten van de noordelijke, 

de westelijke en de zuidelijke fundering aangetroffen, 

alsmede een deel van een klein en ondiep keldertje. Op 

basis van de drie funderingen kan worden bepaald dat 

het gebouw zo’n 5,6 meter diep was, maar de breedte is 

niet bekend. De kelder was ruim 1 meter breed, maar de 

lengte kon niet worden bepaald. Op basis van de ge-

bruikte bakstenen is Gebouw L gedateerd in de achttiende 

eeuw. Net als de kapel én de twee middeleeuwse panden 

I en K lag Gebouw L relatief noordelijk, namelijk op een 

afstand van zo’n 23 m van de Leidsche Rijn. In afb. 8.1 

is te zien dat de zuidelijke voorgevel van het pand zich 

bevond ter hoogte van de noordelijke achtergevel van het 

huis van de smid (Gebouw H) dat op de kaart van 1832 

wordt afgebeeld. Dat zou kunnen betekenen dat het een 

voorloper is geweest van dit laatste pand. 

In put 3 werden tevens resten aangetroffen van een 

tweede pand (Gebouw H). Er bleken delen van de noorde-

lijke fundering aanwezig en de aanzet van de westelijke. 

Over de afmetingen van het gebouw kan nagenoeg niets 

worden gezegd op basis van de archeologische waarne-

mingen. De fundering van de achtergevel van Gebouw 

H stond gedeeltelijk op die van de voorgevel van het 

achttiende-eeuwse Gebouw L, wat betekent dat Gebouw 

H jonger moet zijn. Toch lijkt ook Gebouw H reeds op 

een tekening uit 1744 te worden afgebeeld (zie afb. 2.2), 

samen met onder andere het naastgelegen buurpand 

Gebouw F. Dat zou betekenen dat ook Gebouw H uit de 

eerste helft van de achttiende eeuw dateert, waarschijnlijk 

net als het daarachter gelegen Gebouw L. Het is niet 
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Afb. 8.3 Het heringerichte Meernplein op 21 april 2019, gezien in noordoostelijke richting.

duidelijk of Gebouw L in gebruik bleef toen Gebouw H 

werd gebouwd.

In put 3 werden tevens resten van een kelder aangetrof-

fen. Deze kelder is Gebouw M genoemd, maar het is 

waarschijnlijk dat de kelder binnen Gebouw H heeft 

gelegen. De kelder had een minimale breedte van 1,35 

meter, de lengte moet meer dan 3,55 meter zijn geweest. 

Op basis van de harde bakstenen, de kleur van de mortel 

en de steenformaten is de kelder gedateerd aan het einde 

van de negentiende of het begin van de twintigste eeuw. 

Mogelijk werd de kelder aangebracht tijdens de grote 

verbouwing van het huis in 1928. 

Het laatste spoor uit put 3 is fundering S9, die zich aan 

de uiterste westzijde bevond. Het dateert waarschijnlijk 

uit de achttiende eeuw en kan behoord hebben tot de 

smederij, die ten westen van het woonhuis stond. 

Achttiende-eeuwse bouwactiviteiten

Uit het overzicht van de diverse gebouwen en hun date-

ring blijkt dat er in de achttiende eeuw – na een periode 

van zo’n drie eeuwen waarin er weinig was veranderd 

– voor het eerst weer werd gebouwd in de omgeving van 

de kapel. Het gebouw van de openbare lagere school 

(Gebouw C) ten noorden van de kapel zou wel eens uit de 

achttiende eeuw kunnen dateren, al is hierover verder wei-

nig bekend. Ook de herberg (Gebouw A) lijkt in de acht-

tiende eeuw te zijn gebouwd, mogelijk gebruikmakend 

van het middeleeuwse Gebouw K. Ook Gebouw F (dat 

bijna in z’n geheel onder de huidige Castellumlaan ligt en 

dus tijdens CAS01 niet werd aangetroffen) wordt op een 

prent uit 1744 afgebeeld. Ten westen daarvan werden 

tijdens CAS01 de resten van Gebouw H en L aangetroffen, 

die eveneens uit de achttiende eeuw lijken te dateren. 

8.4 De vondsten

Tijdens CAS01 zijn onder meer 170 aardewerkscherven, 

46 fragmenten van pijpaarden tabakspijpen, 71 metaal-

vondsten en 42 glasfragmenten gevonden. Daarnaast 

werd keramisch bouwmateriaal (28 stuks), botmateriaal 

(17 stuks) en een griffel van leisteen geborgen. Omdat 

er tijdens het onderzoek geen sporen zijn gecoupeerd 

of afgewerkt, gaat het vooral om vondsten uit de ver-

rommelde bovenlaag en was het lastig om vondsten aan 

sporen of gebouwen toe te wijzen. Het merendeel van de 

vondsten is afkomstig uit put 2. De oudste aardewerk-

scherven dateren uit de late zestiende eeuw, maar het 

gros lijkt uit de late zeventiende en de achttiende eeuw te 

dateren. Een groot deel van het aardewerk is geassocieerd 

met Gebouw A en dateert uit de achttiende eeuw. Van de 

pijpenkoppen dateren er enkele uit de zeventiende eeuw, 

maar de meeste stammen uit de periode van ongeveer 

1740 tot 1860. De metaalvondsten vallen op door het 

relatief grote aantal en de ouderdom van enkele stukken. 
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Ook het relatief grote aantal munten is opvallend en kan 

mogelijk in verband gebracht worden met de aanwezig-

heid van de herberg. Een deel van de metaalvondsten is 

ouder dan de oudste aardewerkscherven. Deze scherven 

dateren uit de late zestiende eeuw, terwijl de oudste me-

taalvondsten aanzienlijk vroeger zijn. Twee duiten dateren 

uit de vroege zestiende eeuw, een gespfragment dateert 

uit de late middeleeuwen (en is mogelijk twaalfde-eeuws), 

een gespplaat stamt uit de late vijftiende of de vroege 

zestiende eeuw, een mesheftbekroning zou laatmiddel-

eeuws kunnen zijn, een boekbeslag is vergelijkbaar met 

vijftiende of zestiende-eeuwse exemplaren en een sierbe-

slag lijkt laatmiddeleeuws. Deze vroege datering van de 

metaalvondsten is in overeenstemming met de laatmiddel-

eeuwse datering van de gebouwen I en K en een mogelijk 

derde middeleeuws pand ten westen daarvan. Enkele van 

deze vroegste metaalvondsten kunnen bovendien als 

bijzonder en niet-alledaags worden betiteld. Ondanks de 

aanwezigheid van deze middeleeuwse voorwerpen geldt 

ook voor de metaalvondsten dat er een hoogtepunt in de 

zeventiende en de achttiende eeuw valt waar te nemen, 

zoals dat ook voor het aardewerk geldt. 

De archeologische begeleiding van CAS01 heeft laten 

zien dat ook in het geval van relatief ondiepe ontgra-

vingen er soms zeer waardevolle informatie kan worden 

gedocumenteerd. De sporen en vondsten die rondom de 

Marekerk zijn aangetroffen hebben nieuw licht geworpen 

op de oudste middeleeuwse bewoning in het centrum 

van De Meern. De archeologische sporen en vondsten 

die thans nog verborgen liggen onder de bloementuin, 

het plein en de trottoirs rond de Marekerk hebben een 

bijzonder verhaal te vertellen. Wanneer het centrum 

van De Meern aan zijn volgende herinrichting toe is, zal 

hernieuwd archeologisch onderzoek ongetwijfeld nieuwe 

informatie opleveren over de geschiedenis van het dorp.
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